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1 JOHDANTO 
 

Tässä tutkielmassa perehdyn siihen mistä asioista ihmisille muodostuu kotiin kuulumisen 

tunne muutettaessa paikasta ja asunnosta toiseen ja mitä merkityksiä muuttaminen 

toimintana saa kotiutumista ajatellen. Muuttaminen on tuttua ja arkistakin puuhaa 

useimmille meistä. Anneli Junton mukaan ”Suomessa on 2000-luvulla muutettu enemmän 

kuin suuren muuton vuosina 1970-luvulla. Monesti muutetaan työn tai opiskelun perässä, tai 

asumistason parantamiseksi.”1 Jälkimmäinen havainto ilmenee myös tässä tutkielmassa 

etenkin muuton motiivin yhteydessä. 

Käsitteenä ’koti’ on laaja ja sillä on pitkä historia. Tutkielman tarkoitus ei ole sukeltaa tähän 

historiaan ja ideologiaan liian syvällisesti mutta kuitenkin sitä lyhyesti esitellen ja aiheeseen 

johdatellen. Tarkastelen kotia paikkana, jonne ihminen kokee kuuluvansa ja niitä 

mekanismeja, jotka tätä tunnetta synnyttävät. Oleellisia näkökulmia ovat muuttaminen niin 

fyysisenä ja henkisenä siirtymänä kuin arjen estetiikkakin. Lähempään tarkasteluun nousee 

myös aineistosta poimitut asiat, kuten perheen ja esineiden merkitys.  

Suurin osa meistä siis muuttaa jossain elämämme vaiheessa ja arkisesta statuksestaan 

huolimatta se on omalla tavallaan aina ainutlaatuinen tapahtuma. Veera Kinnusen sanoin 

”muutto on murroskohta, joka muodostaa katkoksen arjen tapaistuneeseen virtaan.”2 Tällä 

hän tarkoittaa, että muuttamisen kautta voidaan kiinnittää huomiota niin asioihin kuin 

esineisiinkin, mitkä eivät sitä muuten välttämättä saisi. 

Kinnusen mukaan edellä jo mainitussa muuton katkoksessa on kyse ihmisten aistien 

herkistymisestä, siitä, että huomioimme itsestäänselvyytenä pidettyjä asioita. Hän kutsuu 

tätä ”mikrotason kulttuuriympäristön muutokseksi” joka käsittää ”visuaalisten 

ominaisuuksien” lisäksi moniaistisemmankin tason.3 

Konkreettisesti me otamme muutossa mukaan aina jotain entisestä kodista mutta paljon 

myös hävitämme. Pohdin aineiston valossa mitä nämä asiat ovat ja mistä ne mahdollisesti 

kertovat. Kirsi Saarikangas on kirjoittanut kodin ja sen roolien sukupuolittuneisuudesta sekä 

                                                             
1 Juntto 2010, 29. 
2 Kinnunen 2017, 24. 
3 Kinnunen 2017, 160. 
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niiden suhteesta tilaan, asumiseen ja identiteettiin. Hän esittääkin hyvän havainnon asumisen 

merkityksestä kodin synnylle: 

Kodin emotionaalisesti latautuneessa käsitteessä tiivistyvät kulttuuriset arvot. Koti käsittää 

asunnon fyysisen tilan lisäksi muun muassa kodin esineet, ilmapiirin, asukkaat ja heidän välisensä 

suhteet. Koti ja asuminen liittyvät kiinteästi yhteen ja asuminen kiinnittää ihmiset kotiin. Se tuo 

kodin tilaan asukkaat ja heidän myötään muun muassa tekemisen, toimimisen, historian, muistin, 

tunteet. Voidaan jopa sanoa, että kotia ei olisi ilman asukkaita. 4  

Saarikankaan edellä mainitut huomiot ilmenevät myös tämän tutkielman aineistosta ja sen 

jaottelusta luvussa neljä. Doreen Masseyn mukaan ”sosiaalisilla suhteilla on aina tilallinen 

muoto”5. Tutkielmani nojaakin pitkälti tähän ajatukseen, että koti ei voi olla tyhjä lokaatio, 

vaan se tarvitsee elämää tullakseen tavoiteltavaksi asiaksi. Käyn läpi vastaajien tuomia 

esimerkkejä, joita sitten pyrin puntaroimaan aiheen teoreettisessa kontekstissa. Tulkinnassa 

on auttanut niin fenomenologinen kuin hermeneuttinenkin lähestymistapa.  

Kuulumisen tunteen syntymekanismia voidaan tutkielmassa ajatella rengasmaisesti niin, että 

aloitetaan tarkastelu kodin sisältä, vaikkapa yhdestä huoneesta - kuten esimerkiksi Gaston 

Bachelard6 tekee - ja pikkuhiljaa laajennetaan tarkastelua muihin huoneisiin, lopulta koko 

asuntoon. Asunnon ulkopuolella reviirimme laajenee lähikauppaan, koulu- tai työmatkaan ja 

niin edelleen kohti ympäristöä sekä Yi-Fu Tuanin ja Doreen Masseyn humanistis-

maantieteellistä näkökulmaa.7 Kuulumisen tunne vaikuttaisikin syntyvän toistosta ja 

ympäröivän maailman muuttumisesta näkyväksi sillä integroidumme itse omaan 

todellisuuteemme sen mukaan, miten vaivatonta se on.  

Tutkielmassani pohdin kodin tunnun syntyä ja muuttamista yleisellä tasolla teoreettisen 

kirjallisuuden avulla, antaen empiirisessä osiossa äänen vastaajille. Haluan selvittää mitä he 

ajattelevat muuttamisesta paikasta toiseen ja mitä ylipäätään on tarvittu tai tarvitaan siihen, 

että jokin paikka alkaa tuntumaan kodilta. Tutkielmassa lähestyn aihetta fyysisen toiminnan 

(esim. järjestäminen, siivoaminen) kautta pohtien sen merkitystä vastaajien kokemusten 

synnylle luvussa viisi.  

                                                             
4 Saarikangas 2006, 222. 
5 Massey 2008, 144. 
6 teoksessa Tilan poetiikka 1957/2003. 
7 Käytän sekä Tuanin että Masseyn ajatuksia tilasta ja paikasta tutkielmani teoreettisessa viitekehyksessä. 
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Lisäksi tarkastelen tutkimusaineiston pohjalta ihmisten ajatuksia ja kokemuksia 

muuttamisesta, tavoista, esineistä, ympäristöistä ja pohdin näiden mahdollista kulttuurista 

merkitystä. Pohdinnassa olen lisäksi koettanut käydä syvemmin läpi vastaajien kertomuksista 

nousseita asioita ja luoda dialogia teorian kanssa. Päällimmäinen tutkimuskysymys gradussani 

on otsikon mukaisesti: Mikä tekee kodin ihmisille, kun he muuttavat? Tähän pyrin vastaamaan 

tutkielman lopussa.  

Lisäksi esitän tutkielmassani kaksi oletusta, joista ensimmäinen on, että muuttamisen syyt ja 

motiivit vaikuttavat siihen, miten luomme kuulumisen tunteen uuteen kotiin ja paikkaan. 

Toinen oletus on, että vaikka muuttaisimme uuteen kulttuuriin, viemme mukanamme aina 

jotain menneestä koska se on osa identiteettiämme ja osa tapaamme olla maailmassa. Kotiin 

kuuluminen ei näin ollen ole pelkästään yksilön asia vaan myös yhteisön, sillä vahvistamalla 

mahdollisuuksia ns. positiiviseen muuttoon voidaan mahdollisesti vahvistaa myös yksilön 

tunnetta yhteisöön kuulumisesta.  

Tutkielmassa on käytetty avaavien kysymysten avulla kerättyä aineistoa, jonka vastaajat 

kirjoittivat omasta elämästään syksyllä 2017. Aineisto on teemoiteltu ja käsitelty 

sisällönanalyysiä hyödyntäen luvuissa neljä ja viisi.  

 

1.1 KOTI – KEHITYS PÄHKINÄNKUORESSA 
 

Yhden näkökulman mukaan meillä kaikilla on siis koti, sillä olemme syntyneet kotiin. Tämä 

pätee silloin kun koti mielletään synnyinpaikkana, -alueena tai yhteisönä eikä pelkästään 

kattona pään päällä. Koti ei kuitenkaan ole vain liikettä tilassa, paikassa ja ajassa vaan sillä on 

useita ulottuvuuksia. Yksi niistä on sen historiallinen kehitys, joka samalla kytkeytyy osaksi 

kodin ideologiaa. 

Mietittäessä kodin käsitettä tuleekin ymmärtää sen muutos ajan saatossa. Tarkempi 

määritelmä kodista perheineen on suhteellisen uusi ilmiö, mikä voidaan jäljittää 1700-luvun 

lopulle ja 1800-luvun alkuun.  
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Kodin konsepti eräänlaisena ’perheen satamana’ ja ’kodinrauhaan vetäytymisenä’ alkoi 

ilmetä vasta noin 150 vuotta sitten, ja se rajautui alun perin urbaaniin keskiluokkaan8.  

1600-luvulla monet suuret kaupungit, kuten Pariisi ja Lontoo, alkoivat kasvaa ja asuminen ja 

sen trendit muuttuivat. Esimerkiksi kylpeminen, joka oli ollut muodikasta keskiajalla, hiipui, 

sillä veden hakeminen ja kantaminen ylimpiin kerroksiin oli työlästä (vesijohtoverkkoa ei ollut 

ennen 1800-/1900-luvun vaihdetta). Tähän aikaan myös huoneet - joilla ei ollut aikaisemmin 

ollut selkeää erillistä funktiota - alkoivat hiljalleen eriytyä omikseen ja samalla lisääntyi myös 

huonekalujen määrä.9  

Koti koki myös tilallisesti merkittäviä muutoksia ja sitä kautta vaikutti ihmisten ajatteluun ja 

kokemukseen kodista. Mikä tekee kodin tunnun tai mistä asioista se koostuu, johdattelee 

nykyään ajattelemaan jotain turvallista, itselle tärkeää ja mukavaa. ’Mukava’ (’comfort’) 

fyysisessä mielessä antoi kuitenkin odottaa itseään 1700-luvulle, samoin kuin sellaiset 

teknologiset parannukset kuten vedenjakelu ja lämmitys.10 Rybczynskin mukaan ”kasvava 

käsitys intiimistä kodista oli yhtä lailla ihmisen keksintö kuin mikä tahansa tekninen laite. Se 

saattoi jopa olla tärkeämpi sillä se ei vaikuttanut ainoastaan fyysiseen ympäristöömme vaan 

myös tietoisuuteemme.”11 Tämä tietoisuuden kehitys on osaltaan lopulta johtanut 

nykypäivän ’hyggeilyn’ ja kaikenlaisen ’kotoilun’ tavoitteluun. Kotona olemisen kiireettömyys 

on tullut ehkä tavoiteltavaksi asiaksi ja kodin muuttuminen intiimiksi ympäristöksi on antanut 

vapauden omana itsenään olemiselle.  

1900-luvulle tultaessa ”koti ja siitä käytävä keskustelu keskiluokkaistuivat” samalla kuin 

”käsitykset hyvästä mausta ja kauniista muuttuivat”.12 Toisin sanoen, koti alkoi määrittyä 

arkisemmin ja esteettisen kokemuksessa tapahtunut muutos tuki kodin yksityisyyden 

kehittymistä. ”Yksityistyneestä äidin, lasten ja isän muodostamasta ja siis jo määritelmällisesti 

heteroseksuaalisesti ydinperheestä tuli asumisen ja erityisesti asuntosuunnittelun perusta 

Suomessa 1900-luvun kuluessa ja varsinkin toisen maailmansodan jälkeen.”13 

 

                                                             
8 Hareven 1993, 228. 
9 Rybczynski 1987, 37-40. 
10 Rybczynski 1987, 49. 
11 Rybczynski 1987, 49. 
12 Saarikangas 2006, 229. 
13 Saarikangas 2006, 230. 
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Anneli Juntto kirjoittaa teoksessaan Asumisen unelmat ja arki: suomalainen asuminen 

muutoksessa (2010) polkuriippuuvuudesta (path dependency) ja sen käytöstä tarkasteltaessa 

suomalaista asumista nimenomaan historiallisessa mielessä. Junton mukaan 

”polkuriippuvuudella tarkoitetaan sitä, että aiemmin tehdyt päätökset ja syntyneet käytännöt 

vaikuttavat myöhempiin ratkaisuihin, ja ohjaavat niitä.”14  

Ymmärrän tämän asumisen ja muuttamisen yhteydessä niin, että esimerkiksi 

lapsuudenkodissa opitut toimintamallit ovat osa polkuriippuvuutta, jos niitä toistetaan 

myöhemmin elämässä ja omassa kodissa. Etenkin muuttamiseen näen tämän käsitteen 

sopivana, sillä usein muuttamisen yhteydessä tehdyt päätökset vaikuttavat myöhemminkin 

elämäämme. Tämä voi tarkoittaa paitsi muuton syytä, myös ympäristöä mihin muutamme. 

Tähän samaan on päätynyt myös Juntto todetessaan, että ”polkuriippuvuuden näkökulmaa 

voi asuntopolitiikan ohella soveltaa asumisen muutoksen tutkimuksessa laajemminkin, kuten 

asumisen fyysiseen ympäristöön, asumisen teknologiaan ja myös kuluttajien valintoihin 

asuntomarkkinoilla.”15 

Tutkielmani aineistossa tulee myöhemmin polkuriippuvuudesta konkreettinenkin esimerkki 

siitä, miten yhteen paikkaan muuttaminen ohjaa lopulta aivan toisaalle. Tällainen 

polkuriippuvuus lienee kuitenkin aika huomaamaton arkielämässä. Useinhan asioiden 

voidaan vain ajatella tapahtuvan. Tavallaan kuitenkin kodin historiallinen kehitys on sekin 

polkuriippuvuuden tulosta, mittakaava vain on isompi koska kyseessä on ollut (ja on) 

yhteiskunnallinen kehitys. Nykyaikana tai ”jälkimodernissa tai kypsän kulutusyhteiskunnan 

vaiheessa” koti on siis muuttunut enemmän paitsi yksityiselämän, myös rentoutumisen 

paikaksi.16 Tästä on mielestäni myös tullut jonkinlainen normi, vaikkakin toisessa päässä on 

sitten se sosiaalisen median luoma kuva kodista ja siitä, millainen sen ”tulisi olla”. 

 

 

 

                                                             
14 Anneli Juntto tukeutuu teoksessaan Asumisen unelmat ja arki: suomalainen asuminen muutoksessa (2010) 
sivulla 18 Petersin (1999) ja Mahoneyn (2000) määritelmään polkuteoriasta. 
15 Juntto 2010, 19-20 
16 Juntto 2010, 29-30. 
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1.2 TAUSTA JA AIEMPI TUTKIMUS 
 

Tutkielman aihe sai alkunsa omasta kiinnostuksestani tilaan, paikkaan ja kuulumisen 

tunteeseen sekä siihen kuinka nämä käsitteet meille ilmenevät. Koska kyseessä on valtava 

poikkitieteellinen kokonaisuus, tuntui aiheen rajaaminen kotiin ja erityisesti muuttamiseen 

mielekkäältä ja selkeältä. Kodin kontekstissa voin pohtia ja tutkia nimenomaan kuulumisen 

syntymistä, kun taas muuttaminen antaa mahdollisuuden nähdä tilojen ja paikkojen 

muotoutumista ihmisten niille antamien merkitysten kautta.  

Kodin tunnun syntyä muuttamisen kautta koettuna on toki tutkittu globaalissa mittakaavassa, 

esimerkiksi maahanmuuton yhteydessä. Koska oma tutkielmani on mittakaavaltaan aivan 

toista luokkaa, haen siihen referenssiä sellaisista aiemmin toteutetuista tutkimuksista kuten 

Veera Kinnusen (2017) väitöskirjasta Tavarat tiellä – Sosiologinen tutkimus esinesuhteista 

muutossa.  

Mainitsemisen arvoinen on myös Pauliina Raution (2010) väitöskirja Writing About Everyday 

Beauty in a Northern Village – An Argument for Diversity of Habitable Places, vaikka en sitä 

suoraan omassa työssäni käytäkään. Mainitsen sen kuitenkin siksi, että Rautio kirjoitti 

paikallisesta, kotiseuturakkaudeksikin kenties kutsuttavasta tunteesta ja kuulumisesta. 

Hänen tutkimuksensa tavoitteet olivat lyhyesti: ”1) laajentaa "kauniin" taidemaailmaan 

nojautuvaa määrittelyä, 2) argumentoida ihmisen elinympäristöjen monimuotoisuuden 

puolesta sekä 3) täydentää lähtökohtaisesti positiivisella tutkimusotteella pohjoisen 

pienkylien elämästä tuotettua pääosin negatiivista tutkimusretoriikkaa.”17 Oman tutkielmani 

kannalta (ja myös mahdollisten jatkotutkimusten kannalta) kiinnostavaa tässä voisi olla se, 

miten saadaan tutkimushenkilöt tuottamaan positiivista kuvausta omasta ympäristöstään ja 

näin vahvistaa paikkasuhdetta.  

Vaikka itselläni ei ollutkaan tällaista ”lähtökohtaisesti positiivista tutkimusotetta” on 

aineiston keräämistavassa samoja piirteitä. Rautio nimittäin myös pyysi tutkimukseensa 

osallistuneita henkilöitä kirjoittamaan kirjeitä tuntemuksistaan, joita hän sitten tarkasteli ja 

analysoi.  

                                                             
17 Rautio 2010. 
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Lisäksi mainittakoon vielä esimerkkinä aiemmasta tutkimuksesta Jyväskylän yliopistossa 

käynnissä oleva tutkimushanke Arts of Belonging, jossa käsitellään  

taiteen ja kulttuurin merkitystä paikkoihin identifioitumisessa, yhteisöihin liittymisessä ja niistä ulos 

sulkemisessa. Lisäksi tutkimuksen osahankkeissa selvitellään kotiin, paikallis- ja 

kansallismaisemaan, muistiyhteisöihin ja Eurooppaan kiinnittymisen mekanismeja ja toisaalta 

tapoja, joilla pyritään osoittamaan mm. maahanmuuttajille, etnisille ja seksuaalivähemmistöille tai 

mielenterveysongelmaisille heidän paikkansa.18 

Omassa tutkielmassani hyödynnän näistä Veera Kinnusen väitöstä, jossa hän tarkastelee 

nykyihmisen esinesuhdetta tarkentamalla katseensa muuttoon eräänlaisena esinesuhteen 

murroskohtana. Hänen mukaansa ”muutto asunnosta toiseen pakottaa käsittelemään 

tavaroita, ja niitä käsitellessä käydään lävitse myös suhdetta niihin”.19 Kinnunen keskittyy 

esineisiin ja niiden käsittelemiseen (esinesuhteeseen) itse muuttoprosessissa, kun itse taas 

pyrin pohtimaan niiden merkitystä pidemmällä aikavälillä. Ihmisen esinesuhde kyllä korostui 

oman tutkielmanikin aineistossa, samoin kuin Kinnusen käsittelemä murroskohta 

siivoamisineen, pakkaamisineen ja asioista luopumisineen. 

Paikkaa ja tilaa ovat puolestaan tutkineet mm. tässäkin tutkielmassa käytetyt maantieteilijät 

Yi-Fu Tuan ja Doreen Massey sekä suomalaisista esimerkiksi taidehistorian professori Kirsi 

Saarikangas. Saarikankaan mukaan hänen teoksessaan Eletyt tilat ja sukupuoli: asukkaiden ja 

ympäristön kulttuurisia kohtaamisia (2006) ”on pyritty eri tavoin purkamaan kodin ja naisen 

välistä tiivistä kulttuurista kytkentää sekä ajatusta kodista merkityksiltään kiinteänä ja 

pysyvänä turvapaikkana.”20 Kotiinhan liitetään monesti sellaisia sitä kuvaavia sanoja ja 

mielikuvia kuin ”lämmin”, ”pehmeä”, ”turvallinen”. Näillä samoilla sanoilla voidaan kuvata 

myös sukupuolia ja niiden välisiä rooleja. Saarikankaan sukupuolittunut näkökulma kotiin on 

sinänsä relevantti ja mielenkiintoinen mutta tässä tutkimuksessa vastaajilta ei kysytty 

varsinaisesti perheenjäsenten rooleista tai omista näkemyksistä sukupuoleen sidottuna ja 

näin ollen siitä puuttuu tämän kaltainen feministinen tutkimusote. Saarikankaan ajatukset 

kodista ovat kuitenkin oleellisia tälle tutkielmalle kuten luvussa kaksi ilmenee. 

 

                                                             
18 Arts of Belonging www-sivu.  
19 Lapin yliopiston www-sivu. 
20 Saarikangas 2006, 224 
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1.3 MERKITYS JA TAVOITTEET 
 

Muuttaminen tuo monet arkiset ja kuulumisen kannalta oleelliset asiat (kuten tuttuus ja 

vieraus) näkyviksi. Lisäksi ihmiset muuttavat nyt enemmän kuin koskaan, niin opiskelujen 

takia kuin työnkin perässä. Tähän myös kannustetaan yhteiskunnan taholta entistä 

voimakkaammin. Nordea julkaisi huhtikuussa 2018 lehdistötiedotteen teettämästään 

kyselytutkimuksesta, jonka mukaan kuitenkin vain ”alle kolmasosa työikäisistä suomalaisista 

olisi valmis muuttamaan työn perässä, mikäli he jäisivät työttömiksi”21.  

Mainitsen tämän Nordean tiedotteen siksi, että se osoittaa ristiriitaisuudellaan miksi kodin 

tunnun synnyn ymmärtäminen muuttotilanteessa on nykymaailmassa tärkeää ja ehkä 

ajankohtaisempaakin kuin koskaan; ”yhteiskunta ja työmarkkinat muuttuvat, samoin kuin 

väestön ikärakenne. Muuttohaluttomuus on haaste tilanteessa, jossa kohtaanto-ongelmien 

takia työvoimapulasta kärsitään joka puolella Suomea”22. Tämän tutkimuksen anti ulottuu siis 

yksilön oman hyvinvoinnin lisäämisen ohella myös yhteiskunnalliselle tasolle tilanteessa, jossa 

ihmisiä kannustetaan muuttamiseen.  

Mitä nopeammin juurtuminen uuteen kotiin ja ympäristöön tapahtuu sen parempi, sillä 

kuulumisen tunne voi ruokkia positiivisella tavalla yksilön omaa hyvinvointia sekä motivoida 

ympäristöstä huolehtimiseen. Näin ollen ihminen tulee huolehtineeksi myös aineellisen 

kulttuuriympäristön säilymisestä ja kehittämisestä. Jos ymmärrämme niitä asioita, joita 

muuttaessa tapahtuu kodin muodostuksen näkökulmasta, voimme kenties paremmin tukea 

tätä prosessia.  

Yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta funktiostaan huolimatta tarkastelen kodin tunnun syntyä 

ensisijaisesti yksilön näkökulmasta ja painotan nimenomaan yksilön kokemusta, jota pyrin 

hahmottamaan ja tulkitsemaan. 

Tutkielmani nivoutuu myös kulttuuriympäristön tutkimukseen niin ajallisten jatkumoidensa 

kuin aineettoman kulttuuriperinnön (tradition) kautta, sillä me kuljetamme mukanamme 

valtavaa määrää kulttuuriperintöä aina sitä edes ymmärtämättämme. Muuttaminen tekee 

ympäristön näkyväksi ja on se särö, mikä pakottaa meidät miettimään kodin kuulumisia ja 

                                                             
21 Kärkkäinen 2018. Nordean www-sivu. 
22 Kärkkäinen 2018. Nordean www-sivu.  
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ymmärtämään itseämme. Muuttamisen ja kodin tunnun syntymekanismien tarkastelun 

lisäksi, tämän tutkielman yhtenä tarkoituksena voisikin olla myös aineettoman 

kulttuuriperinnön esiin nostaminen ja tunnistaminen. 

Taidekasvatuksen näkökulma puolestaan näkyy tutkimusaineiston analyysissä juuri 

toiminnan ja merkitysten tulkintojen kautta. Paikassa ja kotona oleminen ja toimiminen ovat 

rakennusaineita kuulumisen tunteen, identiteetin ja paikkasuhteen syntymiselle. 

Taidekasvatukselle tämä voikin olla yksi esteettisen toiminnan päämääristä. 

 

1.4 TUTKIMUSKYSYMYKSET 
 

Päällimmäinen tutkimuskysymys on siis Mikä tekee kodin ihmisille, kun he muuttavat? Tämä 

pitää sisällään sekä ajatuksen kodin tunteen syntymisestä, että niistä esineistä, järjestyksistä 

ja traditioista mitä ihmisillä mahdollisesti on. Muut kysymykset, joihin pyrin tutkielmassa 

mahdollisesti vastaamaan ovat seuraavanlaisia: Mitä muutossa säilytetään ja mistä 

luovutaan ja mistä se kenties kertoo? Millaisia ovat muuton syyt ja millaisena vastaajat 

kokevat tilanteensa nyt?  

Kodin merkitys ihmiselle on ilmeinen. Jokainen on kotoisin jostain ja jokainen on jossain. 

Muuttamisessa puolestaan yhdistyy ihmisen sisäinen ja ulkoinen maailma, oma 

henkilökohtainen historia ja tausta, omat ja yhteiskunnan odotukset sekä sopeutuminen ja 

kuuluminen laajemminkin yhteisöön sekä yhteiskuntaan. Muuttaja on uuden asian ja 

tilanteen edessä ja mielenkiintoista on se, mitä hän ottaa vanhasta mukaan ja mitä jättää.  

Kiinnostavaa on myös se, miten paljon ihmisten kodin muodostumista määrittelee alitajuinen 

ja aineeton kulttuuriperintö. Tarkoitukseni ei ole keskittyä niinkään sisustamiseen vaan 

ihmisen kokemukseen esineistä, järjestyksistä ja niiden merkityksistä. 

Kotia ei tule nähdä vain positiivisena pesänä kuten esimerkiksi Gaston Bachelard23 sen esittää, 

vaan sillä on monimerkityksisiä ja vaikutuksia riippuen ihmisen subjektiivisesta kokemuksesta 

ja hänen aiemmasta historiastaan.  

                                                             
23 1957/2003. Tilan poetiikka.  
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1.5 OMA POSITIO JA KOKEMUKSET 
 

Itse sijoitun tutkimuskentällä paitsi tutkimuksen tekijän rooliin, myös muuttamisen kokijana. 

Elämäni aikana olen muuttanut kymmenen kertaa yhteensä kolmella eri paikkakunnalla. 

Lapsena (alle 18-vuotiaana) muuttoja on ollut viisi ja loput ovat tapahtuneet aikuisena. 

Lapsuudessa tapahtuneisiin muuttoihin en ole juurikaan voinut vaikuttaa ja olen ollut niissä 

lähinnä passiivisen tarkkailijan roolissa, mikä on tietenkin ymmärrettävää.  

Näiden muuttojen motiivit ovat osin selvinneet minulle vasta aikuisena ja silloinkin on 

täytynyt ottaa huomioon se, että muuton syistä kertovan ihmisen (tässä tapauksessa joko isä 

tai äiti) kokemus asiasta on subjektiivinen. Mielenkiintoista muuttamisen motiiveissa on se, 

että muutto voi faktojen valossa olla positiivinen mutta siihen osallisen kokemus negatiivinen 

tai toisin päin. Tästä esimerkkinä voisi olla vaikkapa vanhempien työn perässä ulkomaille 

muuttaminen. Isossa kuvassa tarkasteltuna muutto voi olla lapselle positiivinen hänen 

saadessaan kansainvälistä kokemusta ja oppiessaan esimerkiksi uuden kielen, mutta lapsen 

oma kokemus voi olla negatiivinen, koska pitää jättää ystävät ja kaikki tuttu taakseen.  

Karkeasti voin omista aikuisiän muutoistani sanoa sen, että vaikka muuton motiivit ovat 

joskus olleet vallitsevan diskurssin valossa negatiivisia (esim. ero), on niiden lopputulos ollut 

positiivinen. Jokainen muutto on siis lopulta parantanut elämänlaatua. Se, miten olen saanut 

omalla kohdallani kodin tunnun syntymään, on ennen kaikkea ollut oikeanlainen mielentila. 

Olen muuttanut niin, että uusi koti on järjestynyt vanhoilla huonekaluilla ja sisustuksessa on 

noudatettu lapsuudenkodista omaksuttuja elementtejä, kuten valokuvia kirjahyllyssä. 

Toisaalta olen myös muuttanut niin, että henkilökohtaisimpia esineitä lukuun ottamatta 

kaikki tavarat ovat olleet uusia, samoin niiden järjestyminen.  

Jos näitä kahta pitäisi suoraan verrata, sanoisin, että siihen kotiin mihin liittyi vain lähinnä 

uusia huonekaluja, kodin tuntu syttyi nopeammin. Asia ei kuitenkaan ole niin mustavalkoinen 

tai suoraviivainen, nimittäin siinäkin suurin merkitys oli juuri vallitsevalla mielentilalla ja 

elämäntilanteella ylipäätään. Kyseessä oli itsenäinen muutto, jossa merkittävää oli 

päätäntävalta ja kontrolli, tunne siitä, että tekee itse valintoja itseään varten. 
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Kaiken kaikkiaan omat kokemukseni muuttamisesta ja kodin perustamisesta saivat minut 

tarttumaan tähän tutkimusaiheeseen ja pohtimaan kodin tunnun syntyä, etenkin silloin kun 

sen lähtökohta on (ainakin näennäisesti) negatiivinen. Minua kiinnosti, kuinka ihminen 

nousee jaloilleen kaikkien kokemustensa jälkeen ja millaisin keinoin positiivinen suhde uuteen 

kotiin syntyy. Itselläni siihen on vaikuttanut ennen kaikkea vuorovaikutus oman itseni ja 

sisäisen maailmani kanssa.  

Tutkielmassani selvisi, että oma toimintamallini oli yhteneväinen informanttien kokemusten 

kanssa; nämä asiat (mielentila ja kontrolli) toistuvat myös tutkimusaineistossa. Vastaajat 

pohtivat myös omia esinesuhteitaan ja niiden merkityksiä kodin tuntuun, samoin kun itse tein 

edellä. Lisäksi päätäntävalta ja tietynlainen hallinta vaikuttaisi myös korostuvan aineistossa.  

Huomionarvoista on kuitenkin, että ”vaikka me yleisesti ottaen haluamme hallita luontoa ja 

elämäämme emme kuitenkaan välttämättä saa esteettistä nautintoa totaalisesta kontrollista 

kuten esimerkiksi liian tiukoista aikatauluista”24.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
24 Saito 2007, 182. 
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2 TUTKIELMAN TEOREETTINEN VIITEKEHYS 
 

Kuvitellaan, että pisara tippuu veteen ja alkaa tehdä alati suurenevia ympyröitä veden 

pintaan. Lähden tutkielmani teoriassa liikkeelle samankaltaisesta ajatuksesta, että koti on 

ikään kuin ympyrän sisin kehä, joka kasvaa, laajenee ja käy jatkuvaa vuoropuhelua ihmisen 

itsensä kanssa. Kodin merkitys on tutkielmassani kolmitasoinen jäljessä kuvatun mukaisesti 

(kuvio 1). Pisara -esimerkistä poiketen, nämä tasot (tai kehät) eivät kuitenkaan ole toisistaan 

erillisiä vaan riippuvat tulkinnasta ja limittyvät toisiinsa.  Tutkimusaineiston analyysissä 

huomiot kytkeytyvät tähän viitekehykseen mutta varsinaisesti laitan nämä asiat 

keskustelemaan keskenään luvussa viisi.  

Aineistoa käsitellessä koti saa myös konkreettisen muodon tutkimuskysymysten asettelun 

ansiosta. Avaan tässä luvussa myös tutkimukseni pääkäsitteitä tarkemmin. Tärkeimpinä niistä 

ovat koti, joka esitetään paitsi fyysisenä lokaationa, myös jonain hieman epämääräisenä ja 

tunteeseen perustuvana sekä muuttaminen. (Kodin tuntu puolestaan ilmenee tutkielmassa 

aineettomana tunteena, jota on käsitelty aineellisen todellisuuden kautta.) Painopiste on 

siinä, miten jokin paikka koetaan, mikä juuri tekeekin tutkielmasta laadullisen.  

Avasin jo aiemmin kodin historiallista, kulttuurista ja ideologistakin taustaa, mikä auttaa 

ymmärtämään kokonaisuutta ja näin ollen myös yksilön näkökulmaa. Koti on myös 

eräänlainen yläotsikko, minkä kontekstiin voi sijoittaa tutkielmassani ilmenevät paikan, tilan 

ja kuulumisen käsitteet.  Lisäksi käsittelen muuttamista toimintana sekä pohdin hieman arjen 

ja asumisen estetiikkaa.  

Vaikka tutkielmani koskee nimenomaan muuttamisen merkitystä kodin tunteen syntymiselle, 

on käsite koti silti teoreettisen viitekehyksen pohja. Tätä perustelen sillä, että voidakseni 

tulkita niitä mekanismeja, joita muutettaessa syntyy ja mitkä vaikuttavat kodin tuntuun ja 

kotiutumiseen, on minun ymmärrettävä mikä ’koti’ on.  
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• Koti -> Synnymme kotiin. Se on olemisemme ja kuulumisemme kehto, identiteetin 

pohja, jota kannamme mukanamme muutossa. 

• Yhteisö -> Alamme hahmottaa kotia tilana ja opimme kulkemaan ja olemaan siellä. -> 

Reviiri laajenee lähiympäristöön, kaupan kassa tulee tutuksi ja niin edelleen. 

• Yhteiskunta -> Kotiin kuuluminen on identiteetille merkittävää ja sitoo ihmisen omaan 

kulttuurihistoriaansa. -> Ilman tätä voi kenties seurata juurettomuutta, syrjäytymistä 

tai yksinäisyyttä. -> Parhaimmillaan kuitenkin johtaa oman ja ympäristön hyvinvoinnin 

lisääntymiseen. 

Kuvio 1. 

Viitekehykseni pohjana käytän muun muassa seuraavia teoksia, joiden kautta pyrin avaamaan 

ajatusta kodista: Gaston Bachelardin Tilan poetiikka (1957/2003), Yi-Fu Tuanin Space and 

Place - The Perspective of Experience (1977) sekä Kirsi Saarikankaan Eletyt tilat ja sukupuoli: 

asukkaiden ja ympäristön kulttuurisia kohtaamisia (2006). Näistä ensimmäinen ja kolmas 

liittyvät kuviossa 1 esiteltyihin kohtiin ’koti’ ja ’yhteisö’ ja keskimmäinen enemmälti kuvion 

kohtaan ’yhteiskunta’.  Teokset kuitenkin tarkastelevat kotia, paikkaa, tilaa ja niiden 

merkityksiä, eivät niinkään muuttamista paikasta toiseen. Muuttamista ja sen funktiota 

käsittelen myöhemmin etenkin Veera Kinnusen väitöskirjan Tavarat tiellä – Sosiologinen 

tutkimus esinesuhteista muutossa (2017) avulla.  

Lisäksi hyödynnän Doreen Masseyn ajatuksia tilasta ja kodin ”paradoksista” kirjassa 

Samanaikainen tila (2008)25. Poikkitieteellisestä koonnistaan ja näkökulmaeroistaan 

huolimatta kaikkia teoksia yhdistää kodin ja paikan ytimeen sukeltaminen samoin kuin 

kokemuksellisuuden korostaminen, mikä on ollut myös tämän tutkielman tarkoitus.  

 

 

 

                                                             
25 toim. Lehtonen, Mikko; Rantanen, Pekka; Valkonen, Jarno. 
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2.1 KODIN MÄÄRITELMIÄ 
 

Teoksessa Tilan poetiikka ranskalainen filosofi Gaston Bachelard käsittelee otsikon mukaisesti 

hyvin runollisella ja kauniilla otteella kotia tarkastellessaan ”taloa osana maailmankaikkeutta 

ja tilaa, tehden kuitenkin ymmärretyksi sen, että hänestä talo on meidän 

maailmankolkkamme ja ensimmäinen kaikkeutemme”26. Bachelardin mukaan ”saamme 

kiittää taloa siitä, että suurella osalla muistoistamme on katto päänsä päällä.”27 Tällä 

runollisella ilmaisulla Bachelard tarkoittanee, että muistot säilyvät mielemme kodissa 

turvassa koska niillä on fyysiset rajat ympärillään. Toisin sanoen, muistot ovat sitä selvempiä 

mitä enemmän niillä on konkreettisia kiinnityskohtia asunnossa. 

Muistista kuin muistamisestakin tulee tärkeitä erityisesti silloin kun kyseessä on yksilön 

hyvinvointi. Tutkimusaineistossa esineiden merkitys näkyi lähes jokaisen vastaajan kohdalla 

ja osa liitti näihin hyvinkin vahvoja tunteita ja muistoja. Tuttuus ja oman kulttuuriperinnön 

mukana kuljettaminen auttaakin siirtymäriitissä. Ja käänteisesti; niiden taakse jättäminen 

auttaa unohtamaan. Kodin tunnun synnyssä muistoilla ja historialla on siis iso merkitys, minkä 

Bachelardkin myöntää sanoessaan ”muistot ovat liikkumattomia ja sitä vankempia mitä 

paremmin ne ovat juurtuneet tilaan”28. 

Tilan poetiikassa esineiden puuttuminen objekteina on mielenkiintoista, sillä Bachelard 

kuitenkin käsittelee paikkoja, joihin nämä esineet kuuluvat. Oleellisempaa Bachelardin 

filosofiassa kautta linjan onkin koti itsessään ja oma paikka kaikelle, ei se, mitä siellä kodissa 

lopulta on. Hänen ajatuksestaan puuttuu ajallisuus sen keskittyessä tiukasti tilaan ja sen 

kokemuksiin. Kinnusen väitöskirja - joka puolestaan käsittelee nimenomaan esineitä - antaa 

Bachelardille hyvän vastaparin. Tässä voisi ajatella näkyvän ajan henki, sillä nykyajan ongelma 

on nimenomaan tavaran paljous, sen liiallinen säilyttäminen ja muutossa kohdattava 

pohtiminen ja päätöksenteko mitä sille kaikelle tehdään.  

 

                                                             
26 Bachelard 1957/2003, 75. 
27 Bachelard 1957/2003, 82. 
28 Bachelard 1957/2003, 84. 
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Koti on siis lähtökohtaisesti turvallisen pesän kaltainen, onnellinen tila ja me kaikki synnymme 

kotiin. Talolla (kodilla) on myös vahva psykologinen ulottuvuus ja monesti ihmisen mieltä ja 

persoonaa kuvataan kodista tutuilla elementeillä; kuten huoneiden nimillä (esim. ”vintti”).  

Lainaan seuraavaksi Kirsi Saarikankaan määritelmää kodista. Lainaus on pitkä mutta niin 

kattava ja tutkielmaani sopiva, että katsoin parhaaksi liittää sen tähän sellaisenaan:   

’Koti’ kattaa niin maiseman, materiaalisen paikan kuin ihmissuhteet ja sosiaaliset verkostotkin ja 

juuri siksi se on liikkuva ja rajoiltaan epämääräinen tila, jonka merkityksiä ei voi kiinnittää selkeästi 

määriteltäviin ja samoina pysyviin piirteisiin. Koti on liukas käsite, johon on hankala tarttua. Sen 

merkitykset eivät kiinnity turvaan, pysyvyyteen tai huolenpitoon, vaikka ne usein nostetaan sen 

keskeisiksi ominaisuuksiksi. Kotia koskeva kysymys herättääkin mielleyhtymien virran, jossa koti 

saa maantieteellisiä, kulttuurisosiaalisia ja tunteellisia painotuksia. Kodilla on keskeinen sija 

minuuden tilallisessa ja ajallisessa artikulaatiossa. Kodit ovat paitsi kiintopisteitä myös eräänlaisia 

muistojen varastoja, muistin kartat kiinnittyvät koteihin ja niiden esineisiin, ihmisiin ja kodiksi 

muotoutumisen polkuihin, liikkeisiin, tapoihin, ääniin ja aistimuksiin. Esineisiin kiinnittyy ja niiden 

mukana siirtyy kodin emotionaalisia merkityksiä. Huolenpidon, kuulumisen, lähtemisen ja 

palaamisen ympärille jäsentyvien kodin merkitysten vuoksi myös koti-ikävä ja koti kuuluvat 

yhteen.29 

Saarikankaan määritelmässä toistuvat samat asiat sosiaalisista suhteista ja rajoiltaan 

epämääräisestä tilasta kuin Masseylla, (vaikka hänen ajatuksissaan tila on ehkä huokoisempi 

ja läpileikkaavampi) Tuanilla edempänä sekä myöhemmin esinesuhteissa myös Veera 

Kinnusella. Mutta toisin kuin Saarikangas esittää, tässä tutkielmassa turva, pysyvyys ja 

huolenpito vaikuttaisivat hyvinkin kiinnittyvän juuri kodin merkitykseen.  

Maria Koskijoen kuvaus kodista on puolestaan lähellä omaa käsitystäni sillä hänen mukaansa 

”koti(talous) on yhteiskunnan pienoisyksikkö, jossa yksilö hallitsee tai tuntee hallitsevansa. 

Kodissa käyvät vuoropuhelua yksityinen ja yhteinen, minä, me ja maailma. Kotona myös 

tapahtuu: toimitaan, tehdään, työskennellään, eletään – koko yhteiskunta elää 

yksityiselämäänsä.”30 Tämä huomio jää vähemmälle huomiolle teoriassani mutta se on silti 

merkityksellinen.  

                                                             
29 Saarikangas 2006, 237-238. 
30 Koskijoki 1999, 186. 



20 
 

Nimittäin vaikka koti mielletään rauhoittumisen paikaksi, siellä kuitenkin tapahtuu. Oma koti 

on toiminnan keskus, se on aktiivinen ympäristö. Tekemisen ei tarvitse olla suurta vaan se voi 

olla myös aivan huomaamatonta. Kotona oleminenkin on tavallaan tekemistä itsessään. 

Tällaista aktiivista toimimista kotona kuvaan enemmän luvun lopussa arjen estetiikan 

yhteydessä. 

 

2.2 PAIKKA JA TILA 
 

Doreen Masseylla ja Yi-Fu Tuanilla, samoin kuin Kirsi Saarikankaalla ja Anne-Mari Forssilla, on 

kodin lisäksi iso merkitys tutkielmani käsitteiden ’paikka’ ja ’tila’ ymmärtämisen kannalta. 

Heidän avullaan koetan selventää, mitä kaikkea paikka ja tila voivat olla ja miten laajasti koti 

voidaan näiden ansiosta mieltää. Saarikangas avaa ’tilan’ taustaa: 

’Tila’ on jo käsitteenä moniulotteinen ja monimerkityksinen. Useissa kielissä sana ’tila’ merkitsee 

sekä tilaa että avaruutta, näin esimerkiksi ranskan espace ja englannin space. Ruotsin ja saksan 

’tila’ sanat rum, Raum merkitsevät myös huonetta. Suomen kirjakielessä ’tila’ on esiintynyt 

Agricolasta alkaen. Se viittaa yhtä lailla fyysiseen tai paikalliseen tilaan ja sen laajuuteen tai sijaintiin 

kuin mentaaliseen tai emotionaaliseen olotilaan. Se viittaa myös rakennusten ja maa-alueen 

kokonaisuuteen, kuten maatilaan. Tilalla on siis sekä abstrakteja että konkreettisia merkityksiä.31 

Doreen Masseyn32 – joka on yksi merkittävimmistä nykymaantieteilijöistä - mukaan tila 

puolestaan on ”useiden liikeratojen muodostama sommitelma”.33 Tila ei näin ollen voi 

koskaan olla tyhjä sillä näiden liikeratojen keskinäiset suhteet täyttävät tilan ja myös ajan, 

joita pitäisikin ajatella yhdessä. Massey toteaa, että jos ajattelemme aikaa ja tilaa yhdessä, 

”emme voi matkata taaksepäin tilassa, palata sinne mistä olemme tulleet, yhtään sen 

paremmin kuin voimme matkata taaksepäin ajassa.”34 

 

                                                             
31 Saarikangas 2006, 12. 
32 ”Masseyn kirjoitukset tilan ja paikan problematiikasta, alueellisen kehityksestä ja muutoksista samoin kuin 
globaalistumisesta ovat vaikuttaneet paitsi maantieteen myös sosiologian, naistutkimuksen ja 
kulttuurintutkimuksen teorianmuodostukseen ja tutkimukseen.” kuvailevat teoksensa Samanaikainen tila 
(2008) alkusanoissa sivulla 7 Lehtonen, Rantanen ja Valkonen. 

33 Massey 2008, 210. 
34 Massey 2008, 210. 
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Edellisestä esimerkkinä: jos lähden paikasta X kohti paikkaa Y, on kyseessä sekä tilallinen että 

ajallinen siirtymä. Taakse jätetty paikka X ei kuitenkaan pysy staattisena paikallaan, vaan sinne 

palatessani se on elänyt elämäänsä eteenpäin minusta riippumatta. Itse siis kuljen ajassa ja 

tilassa omassa todellisuudessani, putkahdellen keskelle toisia tarinoita ja todellisuuksia sekä 

elämän sykettä. 

Masseyn mukaan ”tila ymmärretään usein tällä tavalla, siis sen kautta, että matkustamme 

tilan halki”. Tällä on kuitenkin vakavia seurauksia sillä ”tällaisten mielleyhtymien takia tila 

alkaa vaikuttaa paljon aineellisemmalta kuin aika”. Massey mukaan on ”helpompaa ajatella 

ajallisuutta abstraktiona, suhteiden muodostamana ulottuvuutena, kuin soveltaa samaa 

ajattelutapaa tilaan ja tilallisuuteen”.35 Massey lienee myös oikeassa, sillä olemme tottuneet 

siihen, että aika ei (välttämättä) kovin konkreettisesti näy. Aika kyllä kuluu - ja sen voi 

pidemmällä aikavälillä huomata esimerkiksi kasvavista lapsista - mutta tila on helppo havaita 

heti koska sillä voi olla selkeät, näkyvät rajat.36 

”Kun tilaa lähestytään fenomenologian näkökulmasta ennen kaikkea koettuna tilana, sillä on 

toinenkin merkitys: tila voidaan ymmärtää myös affektiivisena tilana, josta käytetään yleisesti 

nimitystä ”tunnelma”37. Tämä näkyi tutkielmassa esimerkiksi lapsuudenkotia kuvatessa; 

siihen liitettiin määritelmä ”lämmin tunnelma”. Tunnelma on jotain, mikä koetaan ja aistitaan 

niin kehollisesti kuin ajatustasollakin ja se jättää helposti jälkensä aistimuistoihimme.  

Kodista tekee fyysisen paikan lisäksi kodin se, keitä siellä asuu ja millaisissa suhteissa he ovat 

toisiinsa. Näin ollen kodin merkitys suhteessa yhteisöön ja yhteiskuntaan on kenties myös 

riippuvainen näiden keskinäisistä suhteista. Vaikka koti, paikka ja tila voidaan määritellä 

konkreettisiksi lokaatioiksi, on paikallaan tarkastella niitä myös toisenlaisesta näkökulmasta. 

Masseyn mukaan sosiaalisilla suhteilla on aina ”tilallinen muoto ja tilallinen sisältö”. 

Sosiaaliset suhteet ovat välttämättömyyden pakosta olemassa sekä tilassa (toisin sanoen 

paikannetuissa suhteissa toisiin sosiaalisiin ilmiöihin) että tilaa halkovina. Sosiaalinen tila 

muodostuu toisiinsa niveltyvien ja lukkiutuvien sosiaalisten suhteiden verkoista. Tämän 

tilakäsityksen avulla ”paikka” voidaan ymmärtää tietyllä alueella toistensa kanssa 

vuorovaikutuksessa olevien sosiaalisten suhteiden muodostelmaksi. Niinpä minkä tahansa 

                                                             
35 Massey 2008, 213. 
36 Massey 2008, 213. 
37 Forss 2007, 110. 
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yksittäisen paikan ainutkertaisuus koostuu osaltaan siinä esiintyvien sosiaalisten suhteiden 

vuorovaikutusten erityisyydestä (sillä tätä nimenomaista yhdistelmää ei voi löytää mistään 

muualta), osaltaan taas siitä, kuinka tuossa paikassa risteävät sosiaaliset suhteet (joiden rinnakkain 

olo on osittain sattumanvaraista) puolestaan tuottavat uusia sosiaalisia ilmiöitä.38 

Näin ollen ”paikka” ei voi lokaatiostaan huolimatta olla koskaan täysin samanlainen. Tässä 

tutkielmassa paikan merkitys tuli näkyviin hieman rivien välistä muistojen ja perheenjäsenten 

kautta. Kodin tuntua rakennettiin esimerkiksi valokuvilla perheenjäsenistä, jotka syystä tai 

toisesta eivät enää olleet fyysisesti läsnä. Paikasta tuli siis sosiaalisten suhteiden risteymä, 

vaikka vuorovaikutus tapahtuikin lähinnä muistojen kautta. Voidaanko sanoa, että koti 

paikkana ymmärrettynä syntyykin kokijansa tulkinnasta? 

Anne-Mari Forssin mukaan ”paikan aistein havaittavat ominaisuudet, etenkin havaittavat 

materiaaliset ominaisuudet mielletään usein paikan muuttumattomimmiksi ominaisuuksiksi 

– ominaisuuksiksi, joista paikan voi tunnistaa samaksi vuosienkin jälkeen”39. Tästä syystä 

muuttaminen uuteen kotiin tai uudelle alueelle voi tuntua kotoisalta; vaikka kyseessä ei olisi 

paluu lapsuudenmaisemiin voi niistä tutut elementit (kuten tuoksut) saada uuden paikan 

tuntumaan tutulta. Me yhdistämme tällaisia ominaisuuksia eletyn ja koetun perusteella – on 

kohteena sitten esine tai paikka. Paikka löytyy kartalta, sen voi nähdä ja kokea.  

Toisaalta, paikkaa ei välttämättä voi aistia visuaalisesti vaan sen läsnäolon maailmassa voi 

tiedostaa esimerkiksi luetun tai kuullun perusteella. Paikassa tapahtuu Forssin mukaan myös 

paljon arkipäiväisiä muutoksia (kuten vuorokauden- ja vuodeajan) ja ”nämä ilmiöt vaikuttavat 

myös paikan tunnelmaan, sosiaalisiaan toimintoihin ja mielikuviimme paikasta; ne muuttavat 

paikkaa aina niin, että kokemuksemme tietystä paikasta ei koskaan ole samanlainen, vaikka 

pystymmekin tunnistamaan paikan samaksi paikaksi”.40 Tällaiset saman paikan ns. sisäiset 

vaihtelut sopivat yhtä hyvin sisätiloihin. Ei tarvitse kuin sammuttaa valot, niin tuttu huone 

alkaa näyttä aivan toisenlaiselta. Valon ja varjon leikki, jos mikä, vaikuttaa tilan ja paikan 

tunnelmaan. 

 

                                                             
38 Massey 2008, 144. 
39 Forss 2007, 80. 
40 Forss 2007, 82. 



23 
 

Humanistis-kulttuurisen maantieteen väittämä, jonka mukaan tilasta tulee paikka, kun sille 

annetaan merkityksiä ja se täytetään tunteilla, on puhutteleva. Samoin kun ajatus siitä, että 

ei ole olemassa maisemia tai paikkoja, ellei joku koe niitä. Tässä näen samaa ajatuskuviota 

kuin siinä, kuuluuko metsässä kaatuvasta puusta ääni, jos sitä ei ole kukaan kuulemassa. 

 Nimensä veroisesti humanistis-kulttuurinen maantiede tarjoaakin hyvin inhimillisen tavan 

suhtautua maisemaan ja paikkoihin, ja se korostaa nimenomaan ihmisen toimintaa ja ihmisen 

erottamista muista eläimistä.  

Ajatus siitä, että jostain tulee elettyä todellisuutta vasta kun annamme sille merkityksen, on 

toki syvällinen ja hieno. Näin ollen voisi ajatella, että mikään ihmisen rakentama paikka ei ole 

yhdentekevä vaan kaikelle on joku antanut jotakin. Se, että jokainen kokee paikan eri tavalla 

(ja ihminen voi kokea samankin paikan toisin, esimerkiksi eri aikoina) synnyttää jatkuvasti 

uutta pohdintaa, tulkintaa ja tutkimustakin ja tuntuu siksi pohjattoman mielenkiintoiselta. 

Varsinkin taidekasvatuksen kautta ajateltuna tällainen ympäristökokemuksen tutkiminen voi 

olla hyvin palkitsevaa.  

Se mitä aiemmin nimitin Masseyn ”kodin paradoksiksi”41 on tulkintani hänen ajatuksestaan, 

että ”emme voi koskaan mennä ”kotiin” – ainakaan jos kuvittelemme kodin pysyväksi 

paikaksi, josta olemme lähtöisin. Sinne ei voi enää palata”.42 Tämä juontanee Masseyn 

määritelmään tilasta ja sen sosiaalisesta huokoisuudesta. Hänen mukaansa sen paremmin tila 

kuin paikkakaan (tässä tapauksessa koti) ei voi olla staattinen sillä, kun poistumme sieltä, 

jatkaa se elämäänsä niin ajassa kuin tilassakin. Ja siksi emme voi koskaan palata siihen mistä 

lähdimme. Tästä syntyy se ”kodin paradoksi” sillä pysyvänä mielletty paikka muuttuukin 

ajassa jatkuvasti, siitäkin huolimatta, että muutokset voivat olla liian pieniä silmin 

havaittaviksi. 

Tuan43 tuo puolestaan teoksessaan Space and Place - The Perspective of Experience esille 

erään tutkielmani näkökulmista: pysyvyyden (ja juurettomuuden). Hän pohtii kotiin ja 

kotimaahan (homeland) kiintymistä nostaen esimerkiksi nomadit sekä havainnon, että toisin 

kuin voisi kuvitella juuri tällaiset vaeltavat kansat kiintyvät kotimaahan tai -seutuun enemmän 

                                                             
41 Mainitsin ”kodin paradoksin” sivulla 17. 
42 Massey 2008, 217. 
43 Kiinalais-yhdysvaltalainen Yi-Fu Tuan on tullut tunnetuksi erityisesti humanistisen maantieteen tutkijana ja 
pioneerina. Hän nojaa ajatuksissaan paljolti historiaan, biologiaan, psykologiaan ja sosiologiaan. 
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kuin paikallaan asuvat. Tämä johtuu Tuanin mukaan siitä, että nomadit muodostavat 

kiintymyksen ”äiti maahan” pysyvien paikkojen sijaan. Tuanin mukaan ”kiintymys kotiseutuun 

on yhteinen inhimillinen tunne”44. 

Tämä ’yhteinen inhimillinen tunne’ kuvastaa mielestäni samaa asiaa kuin Masseyn aiemmin 

mainittu sosiaalisten suhteiden verkko. Masseyn mukaanhan  

kodiksi kutsutun paikan identiteetti on koostunut nimenomaan siitä tosiasiasta, että se oli aina 

ollut tavalla tai toisella avoin: se rakentui liikkeestä, viestinnästä sekä sosiaalisista suhteista, jotka 

aina ulottuivat sen rajojen yli. Useimpien paikkojen voidaan sanoa aina olleen 

”kohtaamispaikkoja”, joiden ”alkuperäisetkin” asukkaat olivat aikoinaan saapuneet muualta.45 

Tuanin mukaan rakennettu ympäristö puolestaan ”selventää sosiaalisia rooleja ja (niiden) 

suhteita, sillä tällöin ihmiset tietävät paremmin keitä ovat ja kuinka heidän odotetaan 

käyttäytyvän verrattuna siihen, että ympäristö olisi villiä luontoa”.46 

 

2.3 MUUTTAMINEN TOIMINTANA JA ILMIÖNÄ 
 

Kuten jo tutkielmani johdannon alussa mainitsin, ”Suomessa on 2000-luvulla muutettu 

enemmän kuin suuren muuton vuosina 1970-luvulla. Monesti muutetaan työn tai opiskelun 

perässä, tai asumistason parantamiseksi. Kaikkinainen liikkuvuus – myös päivittäinen – on 

lisääntynyt”.47 

Muuttaminen toimintana antaa kodin tunnun syntyyn mielenkiintoisen näkökulman ja 

voidaankin kysyä, millainen merkitys nimenomaan sillä on. Uuteen kotiin voi kiintyä ja 

tunneside voi syttyä odotuksista ja haaveista uutta kotia kohtaan, kun taas muuttaminen voi 

herättää myös haikeutta, surua ja nostalgisiakin tuntemuksia. Muuttaessaan ihminen 

kuljettaa mukanaan omaa historiaansa, joka puolestaan on sidottu hänen omiin 

lähtökohtiinsa, yhteisöönsä ja motiiveihinsa.  

                                                             
44 Tuan 1977, 158. 
45 Massey 2008, 147. 
46 Tuan 1977, 102. 
47 Juntto 2010, 43. 



25 
 

Muutettaessa nämä muutoin näkymättömissä olevat asiat saattavat nousta tarkastelun 

kohteeksi ja herättää paljonkin tunteita. Muuttaminen voi myös ennen kaikkea kuitenkin olla 

aktiivista toimintaa ja muutosta samalla kun se on käytännönläheistä ja loogista. 

Kun nykyään puhutaan muuttamisesta ja uudesta kodista ajatellaan monesti jotain pysyvää. 

(Toisin kuin esimerkiksi keskiajalla, jolloin ihmiset muuttivat jatkuvasti vaikkakin samojen 

paikkojen välillä.) Tätä ei kuitenkaan voi yleistää, sillä aina emme voi vaikuttaa muuttoon tai 

siihen mihin muutamme kuten emme muuton syihinkään.  

”Muuttojen määrään ja päivittäiseen liikkuvuuteen vaikuttaa myös se, miten asuinpaikkoihin 

kiinnitytään ja kiinnytään, ja miten tämä kiinnittyminen ohjaa asumispäätöksiä” sanoo Juntto 

ja jatkaa, että ”kiinnittymiseen liittyvät yhteydet asuinalueeseen”.48 Tämä viittaa perheen ja 

sosiaalisten suhteiden sekä (asuin)yhteisön merkitykseen ja siihen, mitä ne mahdollistavat. 

Esimerkiksi asuinalueita kaavoitettaessa voisin kuvitella, että tämä tarkoittaa koulujen ja 

päivähoitopaikkojen läheisyyttä ja niin edelleen. Muuttamispäätöksen puolestaan voi 

vaikuttaa edellisten lisäksi myös isovanhempien tai muun tukiverkon läheisyys.  

Veera Kinnunen kuvaa muuttoa murroksena, tapahtumana, joka katkaisee arjen sekä ”sysää 

esineet liikkeelle”.49 Esineiden ollessa liikkeellä ne ovat myös näkyviä mikä puolestaan 

pakottaa kohtaamaan ne. Muuttaessa esineitä on pakko myös käsitellä ja tehdä valintoja 

säilyttämisen puolesta tai vastaan. Samalla valitaan kenties muistamisen ja unohtamisen 

välillä. Kokonaisuutena tämä on juuri sitä ’arjen katkeamista’. 

Sen lisäksi, että muuttaminen tekee asioista näkyviä, se on ikään kuin kaksisuuntaista 

toimintaa. Se on lähtemistä ja tulemista, siivoamista ja sotkemista, pakkaamista ja 

purkamista, luopumista ja saavuttamista. Muuttamiseen liittyy läheisesti ihmiselämän 

vastakkaiset kohdat niin henkisesti kuin fyysisesti. Arkisuutensa ja toisinaan 

välttämättömyytensä takia muuttaminen voi käydä nopeasti sen kummemmin mitään 

miettimättä mutta idea onkin siinä, että se mahdollistaa murroksen havaitsemisen.  

 

                                                             
48 Juntto 2010, 47. 
49 Kinnunen 2017, 24. 



26 
 

Kinnunen kuvaa muuttamista myös kynnyksellä olemisena joka tarkoittaa ”mahdollisuuksien 

auki olemista, kun arkea kannattelevat esineet eivät ole vielä jähmettäneet arjen rutiineja 

tietynlaisiksi.”50 Mahdollisuuksia näin ajatellen on rajattomasti ja se riippunee kokijastaan 

sekä hänen elämäntilanteestaan. Tähänkin tutkielmaan osallistuneilla oli erilaisia 

elämäntilanteita aina puolison kuolemasta perhekoon kasvamiseen, mitkä vaikuttivat (tai 

olivat vaikuttaneet) syvästikin kokemukseen muuttamisesta. 

 

2.4 ARJEN JA ASUMISEN ESTETIIKKA 
 

On siis käynyt jo ilmi, että kodin tunnun syntyyn tarvitaan tuttuutta. Se on kuitenkin toisaalta 

juuri se asia mikä uudesta paikasta voi puuttua, koska kaikki on uutta ja erilaista, kenties 

vierastakin. ”Kun kohtaamme jotain vierasta kiinnitämme siihen erityistä huomioita ja 

olemme kiinnostuneita sen esteettisestä potentiaalista”, Arto Haapala sanoo ja jatkaa, että 

”olemme paljon herkempiä tämän kaltaisille asioille oudossa ympäristössä kuin kotona”51. 

Näin voikin olla, että aistimme asioita herkemmin, kun olemme pois tutusta 

ympäristöstämme. Mutta voidaanko kuitenkaan puhua vieraudesta sinänsä muuttamisen 

yhteydessä? Ihminen voi (ja varmasti useimmiten näin onkin) tunnistaa tuttuja asioita 

paikoissa, joissa ei ole koskaan käynyt. Se, että näemme tuttuja asioita uudessa ympäristössä 

voi jopa vaikuttaa päätökseemme muuttaa (esimerkiksi tutunlainen keittiökalustus 

isommassa tilassa jne). ”Lisäksi tutut ja arkiset esineet näyttäytyvät muuton yhteydessä 

uudessa valossa. Kodin ja kodin esineiden merkitys onnellisina objekteina paljastuu, koska 

muutettaessa ollaan matkalla johonkin uuteen, vielä tuntemattomaan vaiheeseen omassa 

elämässä, suuntaudutaan tavallista tietoisemmin myös kohti mahdollista onnea52.” Kinnunen 

sanoo.  

Muuttaminen on siis yleisimmin käsitettynä paitsi fyysinen siirtymä paikasta (kodista) toiseen, 

myös muutos vallitsevaan tilaan.  Ihmisellä on jo koti, oma tuttu paikka, josta hän muuttaa 

uuteen ympäristöön.  

                                                             
50 Kinnunen 2017, 142. 
51 2005, 65. 
52 Kinnunen 2017, 111. 
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Näin ollen muuttaminen tekee särön arkeen ja tuo sen näkyväksi, myös esteettiseltä kannalta. 

Estetiikka puolestaan ei ole vain visuaalista havainnointia tai synonyymi ’kauneudelle’, vaan 

se on asioiden ja ympäristön kokonaisvaltaista, ruumiillista aistimista, havainnointia ja 

huomioimista.  

Esteettisen ympäristön luominen itselleen on hyvin paljon kulttuurisidonnaista. Synnymme ja 

kasvamme yhteisöissä ja ympäristöissä mistä opimme ja omaksumme paitsi 

käyttäytymismalleja, myös vallitsevan esteettisen arvostuksen. Asumisen estetiikka ja 

kodinomaisuus on ennen kaikkea sarja toimintoja, joiden kautta asiat aistitaan ja koetaan.  

Ne voivat arkisuudessaan jäädä pinnallisiksi (ei kukaan voi olla koko ajan esteettisesti 

tiedostavassa tilassa) mutta niiden kautta vahvistuu esimerkiksi kuulumisen, turvallisuuden ja 

tuttuuden tunteet. Tätä voi vahvistaa paitsi tekeminen itse, myös tekemisen järjestys. Kodin 

estetiikka kytkeytyy vahvasti arjen estetiikkaan, joka nimensä mukaisesti on arkista, 

huomaamatonta ja jokaiselle omanlaistaan. Kuitenkin nimenomaan se, että ”arki pysyy 

huomaamattomana, tavanomaisena ja harmaana on usein esteettisen toiminnan tavoite eikä 

säröjä kaivata”53 toteaa Naukkarinen, ja jatkaa: 

Arkinen kokemus ei ole ollut juuri arvossaan eikä sitä ole itseasiassa edes pidetty varsinaisesti 

esteettisenä. Kokemuksen sijaan on perinteisesti usein puhuttu esteettisestä elämyksestä. Elämys 

on jotain voimakasta, vahvaa, intensiivistä, erikoista ja pysäyttävää. Kokemus, esteettinenkin, sen 

sijaan voi olla paljon huomaamattomampi ja vähemmän ravisteleva.54 

Ajatus huomaamattomasta esteettisestä kokemuksesta jakaa mielipiteitä toisten ollessa sitä 

mieltä, että esteettinen kokemus voi syntyä vain elämyksestä. Arjen estetiikka on kuitenkin 

nimensä mukaista; arkista. Ensinnäkin se ilmenee ympäristönä, mihin olemme muuttaneet, 

miltä siellä näyttää, tuoksuu, kuulostaa ja mitä tuntemuksia se meissä herättää. Kokemus on 

aina subjektiivinen mutta havaittavissa on myös kollektiivisia piirteitä. Nämä ovat monesti 

kulttuurisesti opittuja käyttäytymismalleja ja arvostuksia, jotka ilmenevät haluina, odotuksina 

ja toiveina, ns. esteettisinä laatukriteereinä.55  

                                                             
53 Naukkarinen 2011, 31. 
54 Naukkarinen 2011, 84. 
55 Kts. Tom Leddy teoksessa The Aesthetics of Everyday Life (2005), esim. s. 24-25. Sana “laatukriteeri” ei 
sellaisenaan ilmene Leddyn kirjoituksessa mutta hän kuvaa arjen estetiikkaa erilaisilla laatusanoilla, joita 
mielestäni voidaan tässä yhteydessä käyttää kriteereinä kuvaamaan mainittuja odotuksia muuttoon liittyen. 
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Tom Leddyn mukaan ”sellaiset ominaisuudet, kuten ”järjestys” ja ”oikea” ovat estetiikan 

peruslinjoja. Tällaisia ominaisuuksia kuvaavat sanat tulevat ennen monimutkaisempia ja 

kuvailevampia termejä, kuten ”symmetrinen”, koska ne opitaan jo varhain lapsuudessa.”56 

Estetiikassakin on siis havaittavissa toimintoja, jotka voivat muodostua asumisen traditioiksi; 

lapsena opittu järjestys voi esimerkiksi kulkea vahvasti mukana muutoissa kuten tässäkin 

tutkielmassa vastaajien esineiden asettelusta myöhemmin voidaan huomata.  

Siinä missä arki muuttuu näkyväksi muuttamisen kautta ja asioiden tuttuus sekä vieraus 

vääntävät kättä, on arjen estetiikalla paikkansa. Vaikka se tavallaan leimahtaa ilmoille, se 

lopulta ohjaa muuttajan kotiutumaan paikkaan tavoittelemalla uudelleen sitä tuttuutta ja 

huomaamattomuutta. Ihminen alkaa tulkita uutta ympäristöä kuin huomaamattaan ja 

Haapalan mukaan se on ”tulkintaa hermeneuttisessa mielessä; ympäristöön tulee tolkkua 

siellä toimiessa, asioita tehden ja luoden yhteyksiä nähtyyn ja koettuun”57. Ja tästä se arki 

lopulta muodostuu, toiminnan ja toiston kautta.  

Muistilla ja alitajunnalla voi olla suuri merkitys kokemuksille ylipäätään eikä sen aina tarvitse 

olla edes tiedostettua.  Merkille pantavaa kuitenkin on, ettei esteettisen kokemuksen syntyyn 

tarvita elämyksiä, säröjä, vaan tietoisuutta ja ehkä tietynlaista herkkyyttä havaita asioita. Arki 

ei kuitenkaan voi eikä saa olla yhtäjaksoista havainnointia. Naukkarinen tiivistää asian hyvin 

sanoessaan, ”että toiminnalliseen epätarkkuuteen ja pinnallisuuteen voi arjessa tyytyä, koska 

arkeen kuuluu luotettavuus ja tuttuus. Arki ei pakota kyseenalaistamaan ja pohtimaan asioita 

syvällisesti, vaan antaa mahdollisuuden uskoa ensivaikutelmaan, jos se vain on riittävän 

tavallinen ja tuttu.”58 Lisäksi Naukkarinen tekee erinomaisen huomion arjen olemuksesta, sillä 

se on hänen mukaansa jotain jossa ”olemme väkisin mukana”.59 Ja näinhän se on, emme 

pääse arkea pakoon koska se on jatkuvasti läsnä, vaikka huomaamattammekin. Tästä myös 

mielestäni syntyy se arjen luotettavuus, mihin Naukkarinen edempänä viittasi. Arjen 

estetiikka on siis juuri niitä rutiininomaisia asioita, joita päivän aikana teemme. Ne ovat vain 

niin tuttuja, ettei niihin kiinnitä huomiota. 

                                                             
56 Leddy 2005, 24. 
57 Haapala 2005, 69. 
58 Naukkarinen 2011, 33. 
59 Naukkarinen 2011, 39. 
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2.4.1 Koti esteettisen havainnon kohteena 
 

Kun puhun kodista esteettisen havainnon kohteena, tarkoitan kokonaisvaltaista, moniaistista 

ja kehollista tapaa lähestyä asiaa. Forssin mukaan ”fenomenologia pyrkii rikkomaan 

näköaistin ylivallan korostaen havainnoinnin ja kokemisen synestesiaa, ja paikan aistein 

havaittavat ominaisuudet nähdäänkin visuaalisten ominaisuuksien lisäksi myös auditiivisina 

ja kinesteettisinä”60. Lisäksi Forss sanoo, että ”aistein havaittaviin ominaisuuksiin kuuluvat 

kiistatta myös sellaiset ilmiöt kuten valo ja varjo, äänet ja tuoksut, jotka eivät ole aineellisia 

mutta silti aistein havaittavissa”.61 

Kaikki edellä mainitut vaikuttavat kodin esteettiseen ilmapiiriin ja omista mieltymyksistämme 

riippumatta viihtyvyyteemme. Havaitsemme ja arvostamme erilaisia asioita 

ympäristössämme ja tämä varmasti korostuu kodista puhuttaessa. Onhan kyseessä paikka, 

jonka teemme itsellemme ja perheellemme sen hyvinvointia silmällä pitäen. Kodin estetiikka 

muutoin kuin visuaalisesti mietittynä on lähellä arjen estetiikkaa. Se on muuttunut 

huomaamattomaksi niin, että sitä ei tarvitse miettiä. Materiaalit, huonekalujen ja tavaroiden 

sijoittelu, valaistus ja äänet, kaikki on ’paikallaan’ siten, että niiden olemassaolo tukee omia 

esteettisiä mieltymyksiämme ja sitä kautta tapaamme olla kotona.  

Saiton mukaan ”esteettisen mielihyvän lähde on ennemmin mielikuviemme ja halujemme 

toiminnassa kuin objektin itsensä ominaisuuksissa”62. Voi olla, mutta väitän että objekti 

itsessäänkin voi olla esteettisen mielihyvän lähde. Mietitäänpä vaikka muhkeaa, säädettävää 

nojatuolia, tai tablettia, jonka erityisominaisuus on sen kosketusnäytössä63. 

Kodin esteettinen luonne ilmenee myös sen tiloissa ja niiden tarkoituksissa. Me eriytämme 

huoneet niiden käyttötarkoitusten mukaan mikä ohjaa toimintaamme niissä. 

Makuuhuoneessa nukutaan, keittiössä tehdään ruokaa, lastenhuone on leikkimistä varten. 

Kaikki nämä ”ohjatut” tekemiset vaikuttavat siihen, kuinka esimerkiksi sisustamme kyseisen 

tilan tai mitä värejä siellä käytämme. Ne myös vaikuttavat siihen, miten itse oleilemme 

huoneissa ja kuinka siellä liikumme, sillä liikkuminen ja kehollisuus ovat oleellinen osa kodin 

                                                             
60 Forss 2007, 78. 
61 Forss 2007, 79. 
62 Saito 2007, 182. 
63 Tabletti onkin esteettiseltä kannalta oikea monitoimilaite, sillä useiden aistiärsytysten lisäksi siihen liittyy 
haptisuus ja kinesteettinen tuntu. 
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esteettistä kokonaisuutta. Kehomme oppii uudessakin kodissa nopeasti kulkemaan 

törmäämättä huonekaluihin ja reitit olohuoneesta työhuoneeseen tai ulko-ovelta keittiöön 

tulevat tutuiksi ja automatisoiduiksi; yöllä ei esimerkiksi tarvitse laittaa valoja löytääkseen 

vessaan.  

Keho siis oppii huonekalujen paikat ja näin niihin ei törmää vaikkei niitä katsoisikaan. Nämä 

reitit tulevat näkyviksi samojen lainalaisuuksien takia kuin muutokset työmatkalla tietyön 

takia; havahdumme ympäröivään, kun siinä tapahtuu muutos. Jokaisessa lapsiperheessä 

esimerkiksi tunnistettaneen tilanne, jossa leluja on ennalta odottamattomassa paikassa ja 

niiden päälle tulee astuttua (joskus kipeästikin) koska kehomme ei odota niiden olevan reitillä.  

Estetiikka liitetään joskus myös kaupallisuuteen ja materian markkinointiin, eikä kotikaan voi 

tältä välttyä. Tällöin idea on luoda ihmiselle mielikuvien avulla tarpeita ja haluja, joita ei 

muuten välttämättä olisi. Esineistä tulee statussymboleja ja kokemuksien pitää olla aina vain 

isompia. Lisäksi nykyteknologia mahdollistaa sen, että moiset ”hyvän elämän” elementit ovat 

jaettavissa koko maailmalle sosiaalisen median kautta. Omasta elämästä ja kokemuksista 

jaetut kuvat muokkaavat paitsi muiden, myös omaa käsitystä itsestämme. Julkisuuden 

henkilöiden elämän seuraamisesta puhumattakaan. Tämä puolestaan ”luo illuusion siitä, 

mikä on tavoiteltavaa ja mihin tulisi pyrkiä ja kun valintoja ei enää ohjaa esimerkiksi uskonnon 

tai politiikan sitova auktoriteetti, niiden perustaksi, eräänlaiseksi keskeiseksi 

suunnistusvälineeksi, nousevat esteettiset tekijät eli valintoja tehdään esteettisin 

kriteerein”64. Sillä kukapa ei haluaisi asua kauniissa kodissa ja hyvin hoidetussa yhteisöllisessä 

ympäristössä. Ongelmaksi tämä muodostuu vasta, jos ei nähdä metsää puilta. ”Halutaanpa 

voimakasta esteettistä kokemusta korostaa sen positiivisessa tai negatiivisessa muodossa, se 

on kummassakin tapauksessa jotakin, jota selvästi halutaan ja pidetään arvossa, ja sitä 

tavoitellaan mitä erilaisimmin keinoin” 65, Naukkarinen sanoo. 

Sosiaalisen median (ja kapitalistisen markkinointikoneiston) ruokkimat mielikuvat eivät 

lopulta tuo onnea ja tyydytystä, jos oman toiminnan motiivit ovat epäselviä; ”kuulumisen 

tunnetta lisätään varsinkin sosiaalisissa medioissa, joissa ideana on välittömän 

                                                             
64 Naukkarinen 2011, 25. 
65 Naukkarinen 2011, 86. 
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aistikokemuksen tallentaminen ja siirtyminen, kokemusten merkityksellistäminen ja 

tulkitseminen medioiden kautta ”66.  

Vaikka kuulumisen tunne ja oman paikan kokemus ovat äärimmäisen tärkeitä yksilön 

hyvinvoinnin kannalta, on sosiaalinen media tässä mielessä riskialtis ympäristö. Mitä 

nuorempi lapsi on kyseessä, sitä herkemmin hänen kuvansa maailmasta ja ”hyvästä elämästä” 

muotoutuu sen mukaan, mitä eri mediat hänelle tarjoavat. Omasta perhehistoriasta ja kodista 

saadut toimintamallit lienevät kuitenkin vahvasti se perusta minkä päälle omaa käsitystämme 

alamme rakentaa. 

”Esteettiset arvot ohjaavat käyttäytymistämme ja vaikuttavat siihen, miten kohtelemme 

luontoa ja kulttuuriympäristöjä, jolloin ne voivat siis johtaa ympäristöystävällisiin tekoihin, 

mutta aivan yhtä hyvin houkutella tuhlaamaan luonnonvaroja”6768. Näin ollen kodin ja 

ympäristön estetiikalla on ihmistä itseään suurempi merkitys, sillä sen avulla voidaan 

vaikuttaa ympäristön hyvinvointiin laajemminkin. Kodin estetiikalla voi olla voimakaskin 

yhteiskunnallinen merkitys sen lisäksi, että se on iso osa yksilön omaa maailmankuvaa. 

Edellä käsitelty ”laajempi kuva” on hyvä tiedostaa, vaikka itse ajattelen kodin estetiikasta 

samoin kuin Jessica Lee artikkelissaan Home Life: Cultivating a Domestic Aesthetic (2010) eli 

kotoisat käytännöt ovat toimia, joita ei ole suunniteltu muiden katsomista varten (ikään kuin 

yleisö mielessä) vaan ne toteutetaan tarpeen tai mielihalun takia.69  

On mielenkiintoista tarkastella tällaisia arkisia toimia estetiikan näkökulmasta. Yleensä 

kuuraamme kylpyhuonetta tai tiskaamme tiskejä sen kummemmin miettimättä, 

tarkoituksenamme vain saada homma pois alta. Arkisiin askareihin liittyy kuitenkin paljon 

sellaista mitä ei heti tule ajateltua, kuten vaikka lakanoiden viikkaamista tavalla, joka voi 

muistuttaa lapsuudesta. Lisäksi pesemällä ja tilan rakenteita ryöstämällä voi tapahtua tilan 

haltuunotto sen muuttuessa asuttavaksi70.  

                                                             
66 Pääjoki 2015. 
67 Naukkarinen 2011, 205. 
68 Kts. esim. Yuriko Saito teoksessaan Everyday Aesthetics (2007), s.65. Saito kertoo ihmisen mieltymyksestä 
käyttää huonekaluissa tiettyä puulajia (mikä taas johtaa sademetsien riistohakkuuseen) esimerkkinä siitä, miten 
materialle antamat esteettiset arvostuksemme voivat vaikuttaa radikaalistikin ympäristöön. 
69 Lee 2010. 
70 Kinnunen 2017, 155. 
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Kuten edellä jo viittasin; näin ollen arkisen toimen esteettiseen ulottuvuuteen vaikuttavat 

muistot ja niiden luoma tuttuuden ja turvallisuuden tunne sen lisäksi, että lakanoiden taittelu 

on moniaistinen kokemus ylipäätään. Korostamalla ”esteettistä sitoutumista voidaan huomio 

kääntää (esteettisesti) arvosteltavasta objektista kokijan sitoutumisen käytänteisiin 

muodostaen näin jatkumon ruumiin ja ympäristön välille”71. 

 

2.5 TEORIAN YHTEENVETO 
 

Siinä missä Tuan ja Massey keskittyivät kysymyksiin tilan ja paikan suhteesta, keskittyi 

Bachelard rajatussa kontekstissaan ”tarkastelemaan hyvin yksinkertaisia kuvia, onnellisen 

tilan kuvia”72kuten hän asian ilmaisee. Tilan poetiikassa fenomenologinen havainnointi on 

tärkeää. Bachelardille talo on ennen kaikkea suojaa ja turvaa, oli kyseessä sitten talo ihmisille 

tai pesä linnuille. Hänen mukaansa ihminen pääsee talon kehtoon heti synnyttään ja näin 

ollen maailman pahuus ja kylmyys kohtaavat häntä vasta myöhemmässä vaiheessa. Kaiken 

olevaisen alku on Bachelardin mukaan onnellista aikaa.  

Tuan taas käsittelee kotia ”tilaan ja paikkaan kiintymisen kautta”73. Ne puolestaan syntyvät 

hänelle ihmisen kulttuurista, historia ja maantieteellisestä sijainnista riippuen. Nämä 

molemmat katsantokannat ovat loogisia, jos niitä peilaa kirjoittajiensa taustoja vasten. 

Etenkin humanistinen maantiede kuvaa kodin paikkaan sidottuna lokaationa mutta käsitys 

kodista voi olla myös hyvin abstrakti.  

Vaikka näkökulma kodin käsitteeseen on hieman yksipuolinen näiden teosten valossa, voi 

niiden kautta pohtia, miten kodin tunnun syntyä voisi tukea ja miten muuttamiseen liittyvää 

murroskohtaa pehmentää. Osassa teoksissa puutteena on se, että ne esittelevät kodin 

yksinomaan positiivisessa valossa. Etenkin Bachelard rinnastaa ihmisenä olemisen 

onnelliseen asumiseen.  

Myös Tuania on kritisoitu samasta aiheesta. Molemmat kirjoittavatkin topofiliasta, eli paikan 

tuttuudesta ja turvallisuudesta. Bachelardin mukaan ”tarkoituksena on määrittää 

                                                             
71 Lee 2010. 
72 Bachelard 1957/2003, 65. 
73 Tuan 1977. 
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omistettujen tilojen, vihamielisiä voimia vastaan puolustettavien tilojen ja rakastettujen 

tilojen inhimillinen arvo”74. Toisin sanoen, koti edustaa hänen mukaansa turvaa ”pahaa 

maailmaa vastaan”. Termin ’topofilia’ vastapari on topofobia, joka tarkoittaa 

yksinkertaistetusti sitä, että on paikkoja (joskus tuttujakin) mitkä aiheuttavat pelkoa ja silti 

niissä joutuu olemaan. Tällaiset paikat ovat usein niitä Kirsi Saarikankaankin mainitsemia 

sukupuolittuneita tiloja, jotka määrittävät monissa maissa ja kulttuureissa naisten ja lasten 

liikkumista. Tämä tutkielma ei mene näihin käsitteisiin sen syvemmin tai tutki aineistoa näistä 

näkökulmista, mutta on oleellista tiedostaa ns. hyvän ja pahan olemassaolo.  

Paikan ja tilan hahmottaminen on mielestäni oleellista. Kun mietin, mikä tekee kodista kodin 

muutettaessa, ensimmäinen ajatukseni on juuri tila. Tila itsessään luo kokemuksen, joka 

puolestaan antaa muuttamiselle merkityksen. Etenkin jos muuttamiseen liittyy ehtoja; 

tarvitaan isompi asunto perheenlisäyksen vuoksi, tarvitaan esteetön asunto 

liikuntarajoitteiden takia, jne. Kodin tunnun ja kiintymyksen kokemusta on tällöin vaikea 

kuvitella tilaan, joka ei täytä vaadittuja ehtoja.  

Tila ei kuitenkaan pelkkänä kohteena riitä, ja siksi pohdinkin estetiikan merkitystä kodille ja 

asumiselle. Kokonaisvaltaiseen esteettiseen havaintoon ja kokemukseen liittyy paljon 

muutakin kuin visuaalinen aspekti. Yhtä tärkeitä (tai persoonasta riippuen tärkeämpiäkin) 

ovat äänet, tuoksut ja materiaalit. Kotiin liittyvien visuaalisten ja muiden aistiärsykkeiden 

muodostaman tuttuuden lisäksi ruumiillinen (kehollinen) aistiminen tekee tilasta kodin. 

Opimme kulkemaan ja liikkumaan uudessakin paikassa suhteellisen nopeasti koska pystymme 

hahmottamaa tilaa niin kolmiulotteisesti kuin kinesteettisestikin. ”Paikka ja tila ovat eletyn ja 

koetun elämän peruskomponentteja; otamme ne itsestäänselvyytenä75”. Tämä ei ole 

välttämättä huono asia vaan se kertoo siitä, että ympäristömme on meille näkymätöntä, 

tuttua ja kotoista. Vasta sitten kun se muuttuu näkyväksi, kiinnitämme siihen huomiota mikä 

puolestaan on joko seurausta muutoksesta tai indikoi sitä.  

Kirsi Saarikangas viittaa Anne-Marie Fortieriin, jonka mukaan kotia rakennetaan jatkuvasti 

mielessä ja sen merkitykset muuttuvat ajan myötä. Näin ollen kodilla ei ole pysyvää 

merkitystä. Fortierin mukaan kannattaisikin ennemmin puhua kodeista monikossa (yhden 
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kodin sijaan) koska tavallaan koteja ovat kaikki mieleen rakennetut menneet ja tulevat 

kodit.76 ”Kodin uudelleen ajattelemisessa olennaista onkin, että sitä lähestytään samana 

pysyvän fyysisen paikan sijasta moniulotteisena, erojen ja erilaisuuksien outona ja 

jännitteisenäkin tilana.”77  

Asumisen sosiaalisesta ulottuvuudesta Masseyn kanssa samoilla linjoilla puolestaan on Anne-

Mari Forss. Siinä missä Masseyn mukaan tilalla on ajallisesti sitä halkova sosiaalinen 

’ominaisuus’, kirjoittaa Forss, että ”sosiaalisessa ulottuvuudessa on ennen kaikkea kyse 

paikassa tapahtuvan inhimillisen toiminnan sekä ihmis- ja kommunikaatiosuhteiden 

muodostamasta aineettomasta verkostosta, joka koetaan erottamattomana osana 

paikkaa.”78. Mielestäni molemmat tarkoittavat samaa asiaa, Forss vain onnistuu ilmaisemaan 

sen selkeämmin. Lopulta kodissa ja asumisessa lienee kyse juuri toisen kanssa asumisesta, 

vaikkei ”se toinen” olisikaan samassa taloudessa vaan muutoin osa henkilön elämää ja 

maailmaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
76 Kirsi Saarikangas viittaa Anne-Marie Fortieriin teoksessaan Eletyt tilat ja sukupuoli. Asukkaiden ja ympäristön 
kulttuurisia kohtaamisia (2006) ja lainaa häneltä mainitun sitaatin s. 237. Saarikankaan käyttämä lähdeteos on 
Fortier, Anne-Marie. 2003, 131-132. Making Home. Queer Migrations and Motions of Attachment. Teoksessa 
Uprootings/Regroundings. Questions of Home and Migration. Oxford: Berg, 115-135 
77 ibid. 
78 Forss 2007, 96. 
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3 TUTKIELMAN TOTEUTUS JA KÄSITELTÄVÄN AINEISTON ESITTELY 
 

Tutkielma on luonteeltaan kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Tämä on varsin tyypillinen 

humanistisen tutkimuksen muoto vaikkakin Pertti Alasuutarin mukaan ”ihmistieteellisen 

tutkimuksen menetelmällistä kenttää ei edes voi jakaa ”kvalitatiivisiin” ja ”kvantitatiivisiin” 

menetelmiin, vaan sen sijaan voidaan erottaa kaksi tutkimuksen tekemistä tulkitsevaa 

ideaalimallia: yhtäältä luonnontieteen koeasetelma, toisaalta arvoituksen ratkaiseminen”79.  

Alasuutari kuvaa arvoituksen ratkaisua useilla dekkarivertauksilla alkaen vihjeiden 

antamisesta ja tulkinnasta aina arvoituksen lopulliseen ratkaisuun ja vastaukseen. Tämän 

tutkielman rakenne ja luonne sopivat kyseiseen luonnehdintaan, sillä aineistosta nousi 

vastauksia usein rivien välistä tai sivulauseessa. Nämä piti osata poimia ja joskus kyse oli myös 

retoriikasta; miten jostain asiasta puhuttiin. Lisäksi piti osata lukea vastaajien kuvauksia 

omista tuntemuksistaan, sillä aina niitäkään ei tuotu julki suoraan ”minusta tuntuu…” -

tyyppisesti.  

Aineistonkeruun toteutin syksyllä 2017 ja siihen osallistui seitsemän vastaajaa. Sopiva 

vastaajamäärä tutkimussuunnitelmassa oli viidestä yhdeksään vastaajaa, sillä 

”kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkimusyksiköiden suuri joukko ja tilastollinen 

argumentaatiotapa ei ole tarpeen tai mahdollinen”80.  

Aineisto koostuu informanttien eli vastaajien omista kertomuksista, jotka puolestaan 

perustuvat avaaviin kysymyksiin. Näiden kysymysten tarkoitus oli johdatella aiheeseen, ei 

niinkään toimia strukturoidusti. Kertomukset on käsitelty lähiluvun ja sisällönanalyysin 

keinoin teemoittelua käyttäen. Aineiston tulkinnassa ja analyysissä on apuna käytetty 

lähdekirjallisuutta, joka on myös vuorovaikutuksellisessa suhteessa aineistoon nähden. On 

selvää, että aineiston koostuessa pienestä joukosta yksilöhaastatteluja, mitään suuria 

joukkoja koskevia yleistyksiä ei voi tehdä.  
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3.1 TUTKIMUSMENETELMÄ 
 

Tutkielmassa on aineiston osalta narratiivinen ote. ”Narratiivinen tutkimus kiinnittyy ihmisten 

omaelämänkertojen ja henkilökohtaisten kertomusten tutkimiseen”81. Narratiivisuudella 

tarkoitan tässä nimenomaan informanttien tapaa vastata tutkimuskysymyksiin, en sitä, miten 

itse kirjoitan asiat auki. 

Koska tutkielman tavoitteena oli selvittää vastaajien kokemusta ja käsitystä muuttamisen 

vaikutuksesta kodin tunnun syntyyn, on aineistonhankintamenetelmänä käytetty kertomus 

mielestäni perusteltu. Olin aineiston suhteen hyvin avoimin mielin, enkä luonut vastauksille 

minkäänlaisia etukäteisasetelmia. Halusin antaa aineiston puhua ja vertailemalla vastauksia 

pystyin luomaan yhtäläisyyksiä niiden välille. 

Edellisen perusteella olen jakanut aineistosta nousseet aihepiirit kahdeksaan teemaan, joita 

käsittelen omina kokonaisuuksinaan: 1) muuton alkusysäys, 2) tilan ja turvallisuuden tarve, 3) 

toiveet, haaveet ja tavoitteet, 4) oma tupa – oma lupa, 5) luonnon ja ympäristön merkitys, 6) 

esineet, värit ja järjestys, 7) perhe ja sosiaalinen ulottuvuus sekä 8) muistojen merkitys. 

Näiden lisäksi pohdin kodin haltuunottoa ja arjen/kodin estetiikkaa. 

Tutkimusasetelma oli sellainen, että vastaajia pyydettiin pohtimaan tilannettaan aiheeseen 

johdattelevan kolmiosaisen kyselyn avulla (liite 1).  Ensin vastaajia pyydettiin kertomaan sen 

hetkisestä kodistaan ja muutostaan sinne sekä pohtimaan muuttoon johtaneita syitä, sen 

herättämiä tunteita, ajatuksia ja toiveita. Toiseksi heitä pyydettiin kertomaan ajatuksiaan 

kodista yleisesti; millaisista asioista se koostuu ja mistä kodin tuntu heidän mielestään syntyy. 

Lisäksi tässä osiossa pyydettiin kertomaan mahdollisista esineistä, tavoista ja järjestyksistä 

mitä vastaajilla kenties on sekä miten ne heille ilmenevät. Lopuksi vastaajat saivat kertoa 

muuttokokemuksistaan yleisemmin ja kertoa, josko joku muutto oli jäänyt heille erityisesti 

mieleen. Myös lapsuudenkodin merkitystä nykyiselle kodin synnylle kysyttiin.  

Kysymykset olivat siis kirjoittajia ohjaavia, mikä mahdollisti niihin vastaamisen laajastikin. 

Tämä antoi tutkielmaan osallistuneille tilaisuuden kirjoittaa vapaammin ja vastauksissa olikin 

nähtävissä kahdenlaista tyyliä; siinä missä toiset kirjoittivat hyvin tarinanomaisesti 

(narratiivisesti) omasta elämästään, vastasivat toiset tarkasti siihen, mitä kysyttiin. Toiset 
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puolestaan jättivät osan kysymyksistä kokonaan huomiotta toisaalta taas kertoen enemmän 

muita asioita. Tämä oli myös odotettavissa tutkimuksen luonteesta johtuen.  

Ajatus siis oli, että vastaaja voi halutessaan käyttää kyselyä tukena tarinansa kertomiseen tai 

halutessaan vastata suoraan niihin. Vastauksissa ilmenee kumpikin tapa ja kaikissa sitä on 

käytetty runkona. Tämä yhtenäistää aineistoa ja on helpottanut sen analysointia ja 

soveltamista graduun kokonaisuutena. Aineiston voi nähdä myös puolistrukturoituna 

kyselynä.  

 

3.2 AINEISTONHANKINTA JA VASTAAJIEN ESITTELY 
 

Alun perin tutkielma oli tarkoitus toteuttaa yksilöhaastatteluin kuitenkin niin, että 

osallistujamäärä olisi pysynyt samana viiden ja yhdeksän henkilön välillä. Aineisto olisi tällöin 

purettu auki litteroimalla. Alkaessani etsimään osallistujia, ilmeni kuitenkin jo aikaisessa 

vaiheessa, että useampikin vastaajakandidaatti halusi vastata rauhassa kirjallisesti ja omaan 

tahtiinsa. Ohjaajan kanssa keskusteltuani tähän ei ollut mitään estettä ja lopulta 

yksilöhaastattelut vaihtuivat kertomuksiin. 

Vastaajat löytyivät pääasiassa yhteisöpalvelu Facebookin kautta. Lähetin valitsemilleni 

henkilöille yksityisviestin, jossa esittelin lyhyesti aiheeni ja kysyin halukkuutta osallistua 

tutkimukseen. Valinnassa ei ollut varsinaisia kriteerejä; lähestyin ihmisiä, joita arvelin aiheen 

kiinnostavan. Lisäksi pidin tärkeänä sitä, että he olisivat keskenään erilaisia; eri ikäisiä ja 

erilaisissa elämäntilanteissa. Vastaajien joukossa on niin perheellisiä, eronneita, ulkomaille 

muuttaneita kuin kotiseudulla pysyneitäkin. Näin saisin oletetusti mahdollisimman 

moninaisia vastauksia ja näkökulmia. Kaikkien muutoista on löydettävissä kuitenkin 

yhteneväisyyksiä mutta erilaiset toimintatavat ja -strategiat korostuvat elämäntilanteen ja 

muuton motiivin myötä.  

Sain lähes kaikilta mukaan pyydetyiltä henkilöiltä myöntävän vastauksen ja lopulta vastaajia 

kertyi siis seitsemän. Tämän jälkeen lähetin henkilölle sähköpostilla tarkemmat tiedot ja 

ohjeet sekä liitteenä edellä mainitun kyselyn. Vastausaikaa annoin vuoden 2017 loppuun (eli 

n. 2kk) mutta huomasin pian sen olleen liikaa.  
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Yhtä vastaajaa lukuun ottamatta jouduin kyselemään osallistujilta vastausten perään, sillä 

ymmärrettävästi kahden kuukauden aikana asia saattoi unohtua. Lopulta koko aineisto oli 

kuitenkin koottuna määräaikaan mennessä ja aloitin sen läpikäymisen. 

Informanttien tarinoiden pituus vaihteli yhden ja kolmen sivun (A4) välillä. Osa vastaajista oli 

muuttanut useita kertoja elämässään, osa vähemmän (taulukko 1). Muuttoja oli kertynyt niin 

Suomen sisällä kuin ulkomaillekin. Vastaajien taustoja ei iän, siviilisäädyn ja muuttojen 

määrän lisäksi erikseen kysytty mutta rivien välistä oli luettavissa erilaisia perhe- ja 

asumismuotoja ja näitä vastaajat käsittelivät osin myös vastauksissaan. Koska kaikki vastaajat 

eivät kertoneet itsestään samoja asioita, esim. ikää, katsoin paremmaksi jättää ne tiedot 

kokonaan pois taulukosta: 

 

Vastaaja Muuttojen määrä Aika, joka asuttu  

nykyisessä asunnossa 

N1 6 19v 

N2 16 7v 

N3 7 6kk 

N4 7 5,5v 

N5 16 1v 

N6 9 5kk 

M1 11 2v 

                     Taulukko 1.  

Tutkielmaan osallistuneet vastaajat olivat muuttomääriensä perusteella - ainakin jossain vaiheessa elämäänsä -

liikkuneet paljon, sillä katsomalla viereistä taulukkoa voidaan todeta, että vähimmilläänkin oli muutettu kuusi 

kertaa. Mielenkiintoinen yksityiskohta on, että vastaaja, jolla oli vähiten muuttoja, oli myös asunut nykyisessä 

asunnossaan pisimpään. 

Tutkielmassa ei siis esitetä varsinaista määrällistä tilastointia vaan taulukon tarkoitus on 

enemmänkin esitellä vastaajat kootusti lukijalle, kuitenkin niin, että heidän anonymiteettinsä 

säilyy eikä heitä voi näistä tiedoista tunnistaa. Jatkossa viittaan tutkielmaan osallistuneisiin 

joko vastaajina, informantteina tai edellä mainituin koodein (N1, N2, jne).  
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Etukäteen ennakoin vastauksissa näkyvän kiintymystä esineisiin, omaan sukuhistoriaan ja 

ympäristöön ja nämä elementit olivatkin edustettuina lähes jokaisessa tarinassa. Painotukset 

vaihtelivat vastaajan elämäntilanteesta ja asioille annetuista merkityksistä riippuen. 

Lisäksi jokainen vastaaja tuntui asuvan tällä hetkellä asunnossa, joka oli tavalla tai toisella 

muuttanut elämää paremmaksi, riippumatta siitä mikä oli muuton syy. Vastauksissa muuton 

motiivina esiintyi niin negatiivista kuin positiivistakin muuttamista mutta tällä ei näyttänyt 

olevan vaikutusta siihen syntyykö kodin tuntu. 

 

3.3 ANALYYSIN PERIAATTEET 
 

Pääasialliseksi analyysimenetelmäksi valitsin sisällönanalyysin joka nimensä mukaisesti on 

(teksti)aineiston sisällön käsittelyä ja tulkintaa. Seitamaa-Hakkaraisen mukaan tällaisessa 

laadullisessa, aineistolähtöisessä tutkimuksessa ”aineistoon perehtyminen ja luokittelun 

kehittäminen tapahtuu syklisesti”:  

Kvalitatiivisessa sisällön analyysissa luokittelukategoriat kehittyvät ja muuttuvat analyysiprosessin 

aikana ja mahdollisen lisäaineiston keruun myötä. Toisin sanoen luokittelukategoriat ovat joustavia 

välineistä aineiston hahmottamiseen. Analyysiprosessi on luonteeltaan systemaattista ja koko 

aineiston kattavaa, muttei jäykkä ja etukäteen määriteltyjä luokitusluokkia tiukasti noudattavaa. 

Uusia analyysiluokkia voi syntyä analyysin edetessä ja vuorovaikutuksessa aineiston keruun kanssa. 

Kvalitatiivisen aineiston analyysissa yhdistyvät analyysi ja synteesi. Luokittelun toteuttaminen 

perustuu vertailuun. Vertailua ja vastakkainasettelua käytetään koko analyysin ajan aineiston 

luokittelussa kategorioihin.82  

Näin tapahtui tämänkin tutkielman aineistoa käsitellessä; teemoja ja kategorioita syntyi sitä 

mukaa kun kävin aineistoa läpi. Tutkielman alkuperäinen jakolinja oli ’koti’ ja ’muuttaminen’. 

Se pysyikin koko ajan tavallaan laajana kehyksenä aiheelle ja aineistosta nousseet aiheet 

kuten vaikkapa perhe, esineet tai luonto, löysivät melko luontevasti paikkansa 

jommankumman otsikon alta.  

                                                             
82 Seitamaa-Hakkarainen 2014. 
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En kuitenkaan ole korostanut näitä kahta linjaa mitenkään toisistaan erillisinä 

kokonaisuuksina, vaan ne limittyvät niin informanttien vastauksissa kuin koko tutkielmassakin 

toisiinsa.  

Alasuutarin mukaan tutkimuksessa voidaan käyttää myös yksittäisiä aineistoviittauksia 

tulkintojen johtolankoina: ”niissä voidaan kuvata tarkemmin jotain yksittäistapausta tai ottaa 

esimerkeiksi puhesitaatteja, jotka antavat hyvän tulkintavihjeen tai illustroivat tehtyä 

tulkintaa.”83 Käytänkin aineiston analyysissä sitaatteja ja olen nimikoinut vastaajat 

seuraavasti: N1, N2, N3, N4, N5, N6 ja M1. Käytän sekä suoria sitaatteja että hieman pätkittyjä 

versioita. Olen pätkinyt vastauksista pois vain sellaisia kohtia, jotka eivät liity juuri käsillä 

olevaan asiaan tai muuten antaisivat liikaa tietoja vastaajista. Sitaattien kielioppia olen 

joissain kohdin saattanut myös muokata, jos lause tai asia olisi muuten ollut hankala 

ymmärtää.  

Seuraavaksi käsittelen aiemmin mainittujen teemojen kautta aineistoa ja saamiani vastauksia. 

Pyrin peilaamaan aineistoa teoreettisen viitekehykseni kirjallisuuteen sekä Veera Kinnusen 

väitöskirjaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
83 Alasuutari 2011, 41-42. 
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4 MIKÄ TEKEE KODIN IHMISILLE, KUN HE MUUTTAVAT? – 
TUTKIMUSAINEISTON TARKASTELU JA ANALYYSI 

 

Olen käsitellyt aineistoa siis teemoittelemalla sen eri kategorioihin kertomuksista nousseiden 

huomioiden pohjalta ja pyrkinyt toimimaan aineistolähtöisesti. Koska tutkimusaineisto on 

suppea ja luonteeltaan laadullinen en tee siitä määrällisiä analyyseja. Esittelen aineistoa ja 

sen eri teemoja siitä nostettujen sitaattien avulla, kyselylomakkeen osioita hyödyntäen. 

Samoja sitaatteja voi olla useammassakin kategoriassa ja luvussa mutta tämä on 

tarkoituksellista ja kuvastaa teemojen osin limittäistä luonnetta, osin tulkinnan eri 

näkökulmia. Tulkinnassa ja kategorisoinnissa käytin apuna sisällönanalyysia.  

Teemoja kertyi lopulta viisi, joista kahden (alkusysäyksen ja pysyvyyttä ja juurtumista 

luokittelevan) otsikon alle tuli vielä tarkentavat alaluvut. Teemojen määrä antaa kattavan 

kuvan ja tukee tutkimusaineiston narratiivista otetta hyvin. Analyysin tekeminen oli paikoin 

haastavaa juuri tutkielman kerronnallisesta otteesta johtuen, sillä kaikki informantit 

vastasivat ja kertoivat asioista omalla tavallaan ja omassa järjestyksessään. Tekstejä tulkitessa 

ei ole voinut edetä suoraviivaisesti vaan se on vaatinut pientä etsiväntyötä ja kykyä 

hahmottaa kerrottu asia kokonaisuutena. Vasta tämän jälkeen aineiston pilkkominen 

pienempiin osiin oli mahdollista.  

Kaikille vastaajille koti oli ensisijaisesti sellainen oma paikka, jossa on turvallinen ja hyvä olla 

ja kodin tuntu syntyi, jos nämä ehdot täyttyivät. Muut painotukset, kuten tilan tarve, 

esineiden järjestys tai ihmissuhteiden merkitys, riippuivat vastaajien elämäntilanteesta ja 

omista arvoista.  

Tarkastelussa kuljetan mukana erityisesti Veera Kinnusen ja Kirsi Saarikankaan ajatuksia 

luoden näin yhteyksiä teorian ja aineiston välille. 
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4.1 ALKUSYSÄYS 
 

”Muutto on merkittävällä tavalla muutoskohta, sillä asetuttaessa uuteen asuntoon asetutaan 

myös uuteen elämään”84. Jokaisella muutolla on myös syy. Muuttaminen on tapahtuma, joka 

syntyy tarpeesta ja näitä taas on yhtä monta kuin on muuttajaakin. Tutkielmassa 

alkusysäykseen tai muuttamisen motiiveihin liittyneitä asioita kysyttiin ensimmäisessä 

osiossa suoraan: 

 Mikä oli syy viimeisimpään muuttoosi? Miltä ajatus muuttamisesta tuntui?  

 Muistele muuttoasi sinne. Millaisesta paikasta ja asunnosta muutit? Millaisia asioita 

teit, että nykyinen asuntosi alkoi tuntumaan kodilta? 

”Muutimme, koska halusimme maalle.” N2 

”Muutin alkujaan miehen työn perässä.” N3  

”Muuttamisen syy oli lähes ainoastaan raha.” N4 

”Olimme etsineet uutta kotia useita vuosia, koska kaipasimme lisää tilaa.” N5 

”Syynä muuttoon oli halu päästä isompaan asuntoon ja rauhallisempaan asuinympäristöön.” 

N6 

Edellä mainituista muuttamisen syistä saa käsityksen, että tilan tarve on ollut suurin muuton 

motiivi. Myös maalle muuttamisen voi tulkita niin, että ympärille on haluttu tilaa, avaruutta 

ja omaa rauhaa. Lisäksi käytännön asiat kuten taloudelliset syyt ja työtilanne vaikuttavat. 

Tämä tulos on linjassa aiemman tutkimuksen kanssa sillä esimerkiksi kaupunkimaisten 

asuinympäristöjen laatua ja asumistoiveita mittaava Asukasbarometri 201685 -kysely esittää, 

että ”tärkeimmät asuinalueiden viihtyvyystekijät ovat sijainti ja hyvät liikenneyhteydet, 

luonnonympäristö sekä rauhallisuus”86. 

                                                             
84 Kinnunen 2017, 45. 
85 Asukasbarometri 2016 on kyselytutkimus kaupunkimaisten asuinympäristöjen laadusta ja asumistoiveista. 
Kysely kohdistuu yli 10 000 asukkaan taajamien 15-84 -vuotiaaseen väestöön. Asukasbarometri on 
valtakunnallinen seurantatutkimus, joka on toteutettu neljä kertaa (edelliset vuosina 1998, 2004 ja 2010). 
Tutkimuksen rahoittivat ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus ja sen toteutuksesta vastasi Suomen 
ympäristökeskus. Ympäristö.fi – Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu www-sivu. 
86 Strandell 2017. Ympäristö.fi – Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu www-sivu. 
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Muuttamisella on siis motiiveja, syitä, jotka voidaan jakaa joko positiivisiin tai negatiivisiin, tai 

joissain tapauksissa ne edustavat molempia. Käsittelen tuonnempana tarkemmin sitä, että 

muuttaminen on paitsi uutta kohti menemistä myös luopumista vanhasta. Lähtökohtani on, 

että kaikki muuttoliikenne voidaan luokitella lähtökohdiltaan positiiviseksi tai negatiiviseksi, 

sillä muuttaminen herättää aina tunteita, kokemuksia ja sillä on syy-seuraus-funktio. Se ei 

näin ollen voi olla neutraalia.  

Muuttoliike voikin olla etenevää tai taannehtivaa. Etenevällä muuttoliikkeellä tarkoitan tässä 

sellaista muuttoa, joka vie ihmistä tavalla tai toisella (välittömästi) eteenpäin elämässä ja jolla 

on lähtökohtaisesti positiivinen kaiku. Etenevä muuttaminen on omien toiveiden 

saavuttamista ja asioiden viemistä haluttuun suuntaan. Kuten yllä olevista sitaateista näkee, 

on haluttu maalle tai isompaan asuntoon ja näitä on omilla toimilla edistetty. Etenevään 

muuttoon liittyykin vahvasti muuttajan kokemus siitä, että hän omilla ratkaisuillaan edistää 

elämäänsä haluamaansa suuntaan. Muuttaminen voi olla siis tervetullut muutos elämään ja 

sysätä uuteen alkuun, kuten eräs vastaajista kuvasi: 

”Erityisen mieleenpainuva muutto oli uuteen kaupunkiin. Olin todella innoissani uudesta 

työpaikasta ja mukavasta ja viihtyisästä asunnosta. Se oli minulle uusi alku muutaman 

vaikean vuoden jälkeen.” N6 

Sen sijaan taannehtiva muuttaminen ei puolestaan auta ihmistä eteenpäin, ainakaan yhtä 

suoraviivaisesti. Taannehtivaan muuttoon liittyy usein sellainen elämäntilanteen muutos, 

joka pakottaa ihmisen toimimaan vastoin omaa tahtoa. On selvää, että ei ole olemassa vain 

yhtä tiettyä syytä vaan usein muuttopäätökseen vaikuttavat monet eri tekijät, eivätkä ne aina 

ole positiivisia. Tällaisia voi olla esimerkiksi puolison kuolema, avioero tai muutos työ- ja 

taloustilanteessa. Näistäkin muutoista voi lopulta tulla eteneviä mutta oleellista on, että 

niiden välitön vaikutus on taannehtiva, kuten seuraavista esimerkeistä voi huomata:  

Taannehtiva alkutilanne: ”Tämä muutto oli vaikein, koska se oli seurausta mieheni 

kuolemasta.” Lopulta tilanne kuitenkin kääntyi eteneväksi: ”Osoittautui sittenkin, että 

sopeuduimme aika pian, lapsilla oli lyhyt koulumatka ja opimme tuntemaan naapurit.” N1 

”Jotkut muutot on olleet vaikeita ja raskaita; talon pakkomyynti oli raskas, avioero (vaikka) 

siitä seurannut muutto oli minulle positiivinen.” N2 
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Lisäksi yksi vastaaja kuvasi viimeisimmän muuttonsa saaneen alkusysäyksen jo sitä 

edeltäneestä muutosta asuntoon, joka oli heti alkuunsa tuntunut epäsopivalta:  

”Istuimme vaimoni kanssa portaille miettien ”Miks me ostettiin tämä asunto?” Jälkeenpäin 

olen kuitenkin ollut tyytyväinen, että silloin ostimme asunnon, koska se oli alkusysäys 

nykyiseen kotiimme.” M1 

Aina alkusysäys ei siis ole ilmeinen tai tapahtumaketjun viimeisin palanen, vaan toisinaan 

nykyiseen tilanteeseen päätyminen on vierähtänyt liikkeelle jo kauan sitten. Muuttamisen 

tuoma murros mahdollistaa tämän kaltaisten asioiden näkyväksi tulemisen. Voidaan myös 

todeta, että muuttaminen – oli se sitten etenevää tai taannehtivaa – sopii polkuriippuvuuden 

määritelmään koska aiemmin tehdyt päätökset ovat vaikuttaneet myöhempiin valintoihin ja 

ratkaisuihin.  

Kodin tunnun syntymiseen muuttamisen syillä voi olla myös vaikutusta, sillä taannehtiva 

muuttaminen vaatii erilaisten asioiden ja ennen kaikkea erilaisten tunteiden läpikäymistä kuin 

lähtökohtaisesti positiivinen etenevä muutto. Huomattavaa on, että sekä taannehtiva että 

etenevä muutto voivat saada alkunsa sattumanvaraisesti eikä varsinaista liikkeelle panevaa 

voimaa voi aina suunnitella. Elämässä sattuu ja tapahtuu asioita ennalta arvaamatta ja tällöin 

olisikin ehkä parempi ajatella, että muuttamisen alkusysäyksestä seuraava kategorisointi 

positiiviseen (etenevä) ja negatiiviseen (taannehtiva) onkin seurausta tilanteeseen 

asennoitumisesta. Toisin sanoen, suhtautumisemme kokemukseen määrittelee sen, onko 

kyseessä etenevä vai taannehtiva muutto, ei niinkään tapahtuma itse.  

Etenevä ja taannehtiva muutto voi olla myös muuhun kuin elämäntilanteeseen sidottu, se voi 

olla asunnon koko tai kunto, esineiden laatu tai määrä, jne. Oleellista on, miten ihminen itse 

kokee asian. Kumpaankin motiiviin voi liittyä erilaisia tunteita kuten pelkoa ja jännitystä mutta 

myös uskoa tulevaan. Vastaajien kertomuksista oli myös pääteltävissä, että nuorempana 

tehdyt muutot oli helpommin koettavissa seikkailuina eivätkä asiat olleet niin vakavia: 

”Nuorena muuttaa aivan toisella tavalla, ainakin minun kokemukseni on, että se oli aina 

hauskaa ja jännittävää.” N1 

”Ensimmäinen muuttoni omaan asuntooni uudelle paikkakunnalle oli toki jännittävää.” N3 
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”Muistan kun äiti oli ulkorapulla saattamassa, kun tyttö lähtee suureen maailmaan. Olihan se 

jännää.” N4 

Nuoruuteen liittyvistä muutoista ja varsinkin siitä ensimmäisestä vaikuttaa jääneen mieluisa 

muisto ja sellainen kihelmöivä jännitys oman elämän aloittamisesta. Nuorena ei vielä 

välttämättä ole sellaisia vastuita kuin aikuisena eikä niitä toisaalta osata pelätäkään. 

Vastauksissa välittyy myös hieman romantisoitu mielikuva muuttamisesta ja nuoruusajan 

huolettomuudesta. Ikä ja erilaiset elämäntilanteet kuitenkin vaikuttavat käsitykseemme 

kodista - ja myös muuttamisesta - ja onkin relevanttia nostaa myös tämä näkökulma esiin.  

Tutkimuskyselyn viimeisessä osassa asiaa tiedusteltiin näin: 

 Kuinka paljon mielestäsi ikä ja erilaiset elämäntilanteet vaikuttavat kodin tunnun 

syntyyn? 

”Iän karttuessa vaatimustaso kasvaa ja haluaa pysyvämpiä ratkaisuja. Neljänkymmenen 

lähestyessä en enää halua ajatella, että tämä koti olisi jotenkin väliaikainen ratkaisu.” M1 

”Kyllä varmaan iän myötä koti tulee vielä tärkeämmäksi, koska siellä vietetään enemmän 

aikaa.” N2 

”…tuskin jään mihinkään tiettyyn paikkaan vielä pitkään aikaan. En tiedä muuttuuko 

ajatukseni sitten, jos ostan asunnon (-) ja asetun aloilleni tai perustan perheen.” N3 

”Ikä selvästi kuitenkin vaikuttaa kokemukseeni kodista ja mitä enemmän muutan, sitä 

vähemmän muutot tuntuvat vaikuttavan siihen, missä tunnen oloni kotoisaksi.” N3 

Iän näkymistä kodin tunnussa kuvattiin niin, että asunnot eivät olleet enää ”kämppiä” ja 

paikallaan pysymistä arvostettiin.  

Seuraavat alaluvut liittyvät nekin vahvasti muuton alkusysäykseen, sillä usein se on juuri 

jostain tarpeesta tai toiveesta lähtöisin. Nämä asiat myös helposti limittyvät toisiinsa ja 

muodostavat yhdessä kokonaisuuden. 
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4.1.1 Tilan ja turvallisuuden tarve 
 

”Tilan ja sen merkitysten muotoutumisessa on olennaisesti kyse myös minän ja maailman 

välisestä suhteesta” Saarikangas sanoo ja jatkaa: ”tuolla, toisaalla, itseni ulkopuolella olevan 

ja itsestä erillisen paikan erottaminen on yhtä lailla tilan hahmottamisen kuin minän ja 

maailman välisen eron havaitsemisen edellytys.”87 Tämän kuvittelisin olevan välttämätöntä 

myös kodin tunnun synnylle; itsen erottaminen maailmasta mutta toisaalta kyky liittää se 

tilaan on osa itsetuntemusta ja sitä kautta käsitystä siitä, mitä haluaa ja mikä tuntuu hyvältä.  

Edellä kävi jo ilmi, että vastaajien keskuudessa muuttamisen syistä kaksi korostui ylitse 

muiden. Niitä olivat tilan tarve ja turvallisuus. Kysyttäessä  

 Kerro ensin vähän nykyisestä kodistasi 

informantit kuvailivat tilaa ennemmin konkreettisin mitoin kuin ajallisena ja sosiaalisesti 

huokoisena elementtinä:  

”Nykyinen koti on n. 170 neliöinen omakotitalo.” M1 

”Kotini on pieni paritalokaksio.” N3 

”…kaksio tupakeittiöllä. Sopivan kokoinen yhdelle ihmiselle.” N4 

”Asun kaksikerroksisessa n.120 m2 erillistalossa.” N5 

”Asun rivitalokolmiossa.” N6 

Tämä on ymmärrettävää, sillä asunnon kuvaaminen näin on vakiintunut tapa. Tilan 

kuvaaminen ajallisena tai sosiaalisena elementtinä on myös intiimimpää ja vaikeampaa. 

Masseyn mukaanhan tila vaikuttaa meistä aineellisemmalta kuin vaikkapa aika, sillä tilan me 

pystymme näkemään ja hahmottamaan ympärillämme88.  

Tilaa ja tilan tuntua oli muutettaessa tavoiteltu esimerkiksi helpottamaan arkisia toimia kuten 

ruoanlaittoa ja pyykinkuivausta mutta myös mahdollisuutta vetäytyä omaan rauhaan: 

                                                             
87 Saarikangas 2006, 21-22. 
88 Kts. tämän tutkimuksen luvusta 2.2 Paikka ja tila. Massey 2008, 213.  
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”Paremmat ruoanlaittomahdollisuudet. Pyykin kuivaaminen ja lasten kuravaatteiden 

huoltaminen. Ja tietenkin tärkeimpänä oma sauna.” M1 

”Jollain tasolla aikuisena itse asunto ja siihen liittyvät asiat ovat käyneet vähemmän tärkeiksi, 

jos vain asunto vastaa käytännön tarpeita.” N5 

”…sijaitsee maalla ja naapureihin on näköyhteys, mutta kukaan ei ole ns. nurkalla.” M1 

Toisaalta eräässä vastauksessa korostui enemmän tilan sosiaalinen ulottuvuus sen suhteen, 

missä tuntuu kodikkaalta. Tällöin kodin fyysisillä tilarajoitteilla ei ollut niin suurta merkitystä: 

”Kotini on ehdottomasti täällä, vaikka se ei konkreettisesti kiteydykään yhteen kaupunkiin, 

tiettyihin ihmisiin tai tavaraan. Sovin täällä paremmin joukkoon ja se tekee tästä (paikasta) 

kodikkaan.” N3 

Tilalle annetut merkitykset vaihtelivat sen mukaan, luotiinko vuorovaikutusta oman itsen ja 

tilan välille vai oman itsen ja muiden ihmisten välille. Kuten Kirsi Saarikangas asian esittää; 

”tila yksinään ei muodosta merkityksiä ilman tilassa elävää ja sitä käyttävää subjektia vaan 

merkitykset muodostavat tilan, käyttäjän ja nykyisen ja kulttuurisen kontekstin 

kohtaamisessa.”89 Ihmisten välisten kohtaamisten luominen vaatii myös ympäröivältä tilalta 

tietynlaista mittasuhdetta, liian suureen tilaan hukkuu: 

”Kaupungit, joissa olen asunut ovat kaikki olleet erilaisia keskenään, mutta olen silti kokenut 

oloni kotoisaksi. Pienissä kaupungeissa ehkä enemmän, sillä suuremmissa on vaikeampi 

lähestyä ihmisiä ja kokea olevansa osa yhteisöä.” N3 

Kodilta toivottiin paitsi tilaa mutta vähintäänkin yhtä tärkeäksi elementiksi nousi 

turvallisuuden tunne. Koti on turvapaikka, tukikohta jonne ympäröivää hälinää voi paeta. 

Gaston Bachelardhan kuvasi kotia pesäksi. Pesä assosioituu paitsi pehmeyteen ja 

kotoisuuteen, myös turvallisuuteen.  

”Muutimme uuteen kerrostaloon, se oli ihan luksusta. Se oli juuri sopiva pesä meille.” N2 

”Koti on tärkeä ja turvallinen.” N6 

”Koti on minulle kaiken tukikohta ja turvapaikka.” M1 

                                                             
89 Saarikangas 1999, 95. 
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Turvallisuuden tunne nousi vastauksista esiin, varsinkin jos muuton motiivi oli negatiivisesti 

värittynyt: 

”Pelkäsin alussa kaikkia enkä uskaltanut pyytää ketään kyläänkään… Vanhat ystävät tulivat 

mielellään kylään ja auttamaan paikkojen kuntoon laittamisessa.” N1 

”Osoittautui sittenkin, että sopeuduimme aika pian, lapsilla oli lyhyt koulumatka, opimme 

tuntemaan naapurit…” N1 

Sosiaalisten suhteiden merkitys turvallisuuden tunteelle ja sitä kautta kotiin kiintymiselle (ja 

kiinnittymiselle) vaikuttaisi olevan oleellinen osa ihmisen ja tilan vuorovaikutusta.  

 

4.1.2 Toiveet, haaveet ja tavoitteet 
 

Kyselyn ensimmäisessä osassa kysyttiin myös  

 Millaisia odotuksia ja toiveita sinulla oli nykyiseen asuntoon muutettaessa? Ovatko ne 

toteutuneet tai muuttuneet?  

Vastaukset noudattelivat sellaista linjaa mikä korostaa omaa (ja perheen) hyvinvointia, 

elintason paranemista tavalla tai toisella sekä oman maun toteuttamisen tärkeyttä:  

”Tilaa, enemmän tilaa...Ja tietenkin tärkeimpänä oma sauna.” M1 

”Toiveet on toteutuneet, mutta joskus se ei ole niin kivaa, talvi on kauhee; lumityöt, 

lämmitykset, putkien jäätymiset, pimeys.” N2 

”Mitään suuria odotuksia ei muutettaessa ollut. Elinkustannusten pienentäminen oli suurin 

syy muuttoon ja se onnistui. Vaikka vuokra vuosien myötä on noussut, ihmettelen edelleen sen 

edullisuutta verrattuna alueen muihin vuokriin.” N4 

”Uudesta kodista toivoin tilaa, käytännöllisyyttä kodinhoitoon ja rauhaa välillä tehdä omia 

asioita. Nämä toiveet ovat toteutuneet melko hyvin.” N5 

”Haaveena oli tehdä ylimääräiseen makuuhuoneeseen tila, jossa voisi ommella. Tämä ei ihan 

vielä ole toteutunut mutta pikkuhiljaa edistyy kuitenkin. Odotuksena oli elinympäristön 

rauhoittuminen. Tämä on tapahtunut.” N6 
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Vastaajien haaveet olivat maltillisia ja arkisia; käytännöllisyys ja tilan tarve näkyivät tässäkin. 

Asumisen haaveissa näkyi myös tietty toiminnallisuus minkä uusi (isompi) tila mahdollistaa. 

Tämä toiminnallisuus liittyi toisaalta kodinhoitoon mutta myös oman henkilökohtaisen tilan 

saamiseen. 

Aina haaveet eivät toteudu odotetusti mutta tämä ei välttämättä johdu itse tilasta vaan syynä 

voi yksinkertaisesti olla elämäntilanteen mukanaan tuomat ominaisuudet: 

”Vanha asuntomme oli niin pieni, että jouduimme olemaan osittain samassa huoneessa lasten 

kanssa. Lasten nukkumaanmenoajan koittaessa oli itsekin mentävä sänkyyn ja oltava hiljaa. 

Oikeastaan kaikki muut odotukset ovat toteutuneet mutta edelleen talo pääsääntöisesti 

hiljenee lasten nukkumaan mennessä. Ei kuitenkaan ihan sitä täyttä hiljaisuutta mutta silti ei 

jaksamista löydy enää työpäivän jälkeen.” M1 

Kaikille näille vastauksille on yhteistä se, että on saatu tehdä sellainen muutto ja muutos kuin 

on haluttu, toisin sanoen ne kuvaavat etenevää muuttoa. Vastaajat ovat saaneet päättää itse 

muutoistaan ja siitä millaisen kodin tekevät ja näin ollen toiveiden toteutuminen on ollut 

omissa käsissä.  

Muuttamisesta voi kuitenkin tehdä ristiriitaista kodin ideaali. Se on jotain mitä toivomme ja 

kuvittelemme ehkä saavuttavamme muuton kautta. Se on tavoiteltavaa ja haluttavaa. 

Mielenkiintoista on se, että usein sen indikaattori tulee oman itsemme ulkopuolelta; 

yhteiskunnasta, mediasta, sosiaaliluokasta, kulttuurista. Ideaali on ihanne jostain, minkä 

myötä kuvitellaan saavutettavan haluttu lopputulos. Kodin tapauksessa se voi olla 

turvallisuutta, lämpöä, rakkautta ja vakautta.  

Nämä asiat eivät kuitenkaan yksin riipu kodista, tai ainakaan konkreettisesta tilasta mitä 

kutsumme kodiksi. Erityisesti sosiaalinen media voi ruokkia mielikuvia esteettisestä 

ihannekodista, mikä kuitenkin harvoin vastaa todellisuutta. Tähän samaan viittaa Veera 

Kinnunenkin väitöskirjassaan todetessaan, että  

Kuten monien mielikuvien kohdalla, myös kotien arkitodellisuus on usein jyrkässä ristiriidassa 

sisustuslehdissä ja -blogeissa esiteltyjen puhtauttaan kiiltävien ja järjestyksessä olevien asuntojen 

kanssa, niissä kun jokaiselle tavaralle näyttää olevan paikkansa. Arjessa vääjäämättömästi kertyvän 
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rojun – laskujen, kiitoskorttien, lahjojen, säilytysastioiden, liian pienien tai nyppyyntyneiden 

vaatteiden, aikakauslehtien ja pokkareiden – kanssa pärjääminen vaatii jatkuvaa työskentelyä.90  

Koti ei siis koskaan ole valmis ja staattinen tila vaan se elää asujansa kanssa: 

”Hieman yllätti myös se, kuinka lisääntynyt tilan ja säilytystilan määrä ei kuitenkaan 

ratkaissut tavarapaljouden määrää. Mitä enemmän on tilaa, sitä enemmän on myös törkyä…” 

M1 

 

4.2 OMA TUPA – OMA LUPA 
 

Tutkimuskysymysten toisessa osiossa tiedusteltiin enemmän sitä, mikä vastaajille tekee kodin 

ja millaisista asioista se koostuu: 

 Mitkä ovat mielestäsi sellaisia asioita, mitkä tekevät kodin? Mikä saa sinut tuntemaan 

olosi kotoisaksi ja kuulumaan juuri sinne, missä olet? Millaisista asioita se syntyy? 

Lähes kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että omalla päätäntävallalla oli merkitystä kodin 

tunnun syntyyn.  Vastaajille oli tärkeää saada laittaa koti sellaiseksi kuin itse haluaa:  

”Koti on paikka, jossa voi olla oma itsensä.” N4  

”Koti merkitsee minulle rauhaa olla oma itseni ja tehdä itse valitsemiani asioita” N5 

”Kodista tekee mielestäni kodin se, että se on itselle mieleen. On juuri ne huonekalut ja 

tavarat/esineet mitkä on itse valinnut ja mitkä miellyttävät omaa silmää.” N6 

”Olimme omassa valtakunnassamme kellarista kattohuoneeseen asti.” N1 

”Kodin pohjaratkaisu on itse suunniteltu.” M1 

”Koti on oma paikka missä on hyvä olla ja tehdä se oman näköiseksi.” N2 

Vastauksista voi huomata, että eniten kodin tunnun syntyyn tuntuisi vaikuttavan 

mahdollisuus oman itsensä toteuttamiseen. Omaa päätäntävaltaa korostetaan sellaisilla 

sanavalinnoilla kuten oma valtakunta tai itse suunniteltu. Se, että on mahdollisuus itse myös 

                                                             
90 Kinnunen 2017, 20-21. 
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suunnitella talo, tuo vielä jotain lisää siihen hallinnantunteeseen sillä tällöin voi päättää 

järjestyksen lisäksi myös kaikista kodin reiteistä. Kodin reitit määrittelevät sen, mitä kautta 

kuljetaan mihinkin huoneeseen, mihin suuntaan ovet/ikkunat aukeavat ja miten nämä 

toimivat eri vuorokauden- tai vuodenaikoina.  

’Omana itsenään’ oleminen lienee tässä enemmän tunne tai mielentila mikä kumpuaa paitsi 

turvallisuudentunteesta, myös visuaalisten ärsykkeiden mukanaan tuomasta mielihyvästä. 

Omassa kodissa tulee voida luottaa siihen, ettei kukaan arvostele tapaa olla maailmassa ja 

toisaalta ympäröivät esineet ja huonekalut on valittu itse niin, että ne sopivat omaan 

olemassaoloon. 

Päätäntävalta ulottui kodin seinien sisältä myös ympäristöön ja yhteisöön niin, että oli voitu 

valita, miten lähellä muita haluaa asua. Naapuriin saattoi nähdä mutta liian liki ei oltu.  

”Se sijaitsee maalla ja naapureihin on näköyhteys mutta kukaan ei ole ns. nurkalla.” M1 

”…eikä naapurit eikä liikenne häiritse.” N2 

Asunnon omistajuudella puolestaan ei tuntunut olevan vastaajille merkitystä sen suhteen, 

miten kotiin kiintyy. Toisilla oli omistusasunto, toiset asuivat vuokralla. Kukaan ei kuitenkaan 

nostanut tätä asiaa erityisen merkitykselliseksi vaan kaikki kokivat voivansa vaikuttaa itse 

tarpeeksi asunnon viihtyvyyteen. Toki se rajoittaa tekemistä, onko asumismuoto oma vai 

vuokrattu, mutta vastauksista päätellen jokainen oli saanut toteuttaa haluamansa asiat 

riittävässä mittakaavassa. 

Vastauksista kuvastaa kuitenkin omistusasumisen merkitys ja yhteiskunnallinen arvostus siinä 

mielessä, että se koetaan jollain tapaa pysyvämmäksi ja vakaammaksi tavaksi asua ja elää.  

”…myös se, kun muutettiin ensimmäiseen omistusasuntoon. Siinä oli jotenkin oma, erilainen 

tunnelmansa kuin vuokra-asunnosta toiseen hyppäämisessä.” N4 

Vuokralla asuminen tosiaan mahdollistaa helpommin paikasta toiseen ”hyppäämisen” ja 

liitetään näin ollen kenties helpommin nuoruuteen, sitoutumattomuuteen ja 

huolettomuuteen. 
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Tutkielmassa kukaan vastaajista ei maininnut suoraan ympäristön -median tai kulttuurin- 

vaikutusta omiin haaveisiinsa kodista tai siitä millainen sen tulisi olla. Sen sijaan vastauksissa 

korostui nimenomaan omien päätösten merkitys ja hallinnan tuntu. 

 

4.3 LUONTO JA YMPÄRISTÖ 
 

Osalle vastaajista nimenomaan luonto ja sen läheisyys olivat merkittäviä tekijöitä kodin 

tunnun synnyssä ja jopa muuttoon sysäävä voima. Ympäröivän luonnon merkitystä kuvattiin 

seuraavasti: 

”Kodin lähellä pitää olla luontoa ja mahdollisuus päästä metsään. Lähiömetsäkin käy, koska 

toisaalta myös aivan maalla, metsän keskellä asuminen ei kiehdo.” N4 

”Kotini lähellä on joen varren lenkkeilyreitit ja vähän kaupunkimetsää.” N5 

Eläinten läsnäolon tärkeys välittyi lähes idyllisenä maalaismaiseman kuvauksena. Näitä 

vastauksia yhdisti luonnon merkityksen korostamisen lisäksi myös se, että oli muutettu 

kaupungista maalle.  

”…uusi elämä alkaa uudessa ympäristössä, kaupungista maalle luontoon, talon edessä pellot, 

joissa kesällä lehmät laitumella, kauriit ja ketut liikkuivat runsain määrin siellä.” N1 

”…maalla, mäntymetsä ympärillä kallioisen mäen päälle rakennetussa pikku talossa. 

Muutimme, koska halusimme maalle. Parasta on luonto, linnut, oravat ja muut pihapiirissä.” 

N2 

Luonto ja ympäristö eivät ole vain elinpiirimme kehys vaan yhtäläinen osa arkeamme kuin 

kotikin. Luonto ja ympäristö voi olla myös yhtä hyvin (ja useimmiten onkin) rakennettua kuin 

luonnontilaista.  Kirsi Saarikankaan mukaan rakennukset ympäristöineen – ovat ne sitten 

ihmisen muokkaamia tai eivät – saavat merkityksen vasta käytännössä.91 Eli ympäristöstä ja 

luonnosta tulee merkityksellinen meille vasta kun itse liitymme siihen?  

 

                                                             
91 Saarikangas 2006, 9. 
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Yuriko Saito taas kirjoittaa, että ”rakennetun ympäristön ollessa kyseessä, moniaistinen ja 

ruumiillinen kokemus tulevat erityisen tärkeiksi koska vain noiden kokemusten kautta 

voimme havaita niiden vaikutukset niin fyysiseen kuin psykologiseenkin hyvinvointiimme92.” 

Tämä, samoin kuin Saarikankaankin ajatus pätee mielestäni myös luonnonympäristöissä, joita 

ei ole ihmistä varten rakennettu. Mutta ehkä hyvinvointivaikutuksen saadaksemme meidän 

tosiaan tulee kokea ympäristö moniaistisesti. 

Ympäristöestetiikassa, joka on yksi esteettisten kysymysten filosofisen tutkimuksen osa-alue, 

on usein oltu kiinnostuneita siitä, millaisia ”esteettisiä arvostuksia, pitämisiäkin, liittyy 

paikkoihin. Monesti on tosin puhuttu maisemista, alueista tai ympäristöistä ja niiden 

kauneudesta tai rumuudesta, mutta tällä terminologialla kehiteltyjä ajatuksia voi soveltaa 

myös paikkojen käsittelyyn.93” On myös huomattava, että puhuttaessa ympäristöstä 

tarkoitetaan yhtä hyvin urbaania kaupunkia kuin pittoreskia maaseutuakin.  

Paikkojen ja ympäristöjen merkitys liittyy erottamattomasti kodin tunnun syntyyn jo senkin 

takia, että meitä ympäröivinä elementteinä ne tutuksi tullessaan tuntuvat kuuluvan meille. 

Forssin mukaan ”kaikki ne kodit – huoneistot, asunnot, talot, rakennukset pihoineen ja raja-

aitoineen – joissa ihminen on asunut, voidaan nähdä ihmisen identiteetin tukirankana, kuten 

kaupungin monumentit ovat kaupungin tukiranka. Kodit ovat hänen mukaansa ihmisen minän 

monumentteja.94” 

Toisaalta voisi ajatella myös niin päin, että ihminen kuuluu ympäristöönsä sen kautta mitä 

annettavaa hänellä itsellään on siihen: 

”Mitä enemmän opin kulttuurista ja tavoista, sitä enemmän asetun kodiksi… Ihmiset ovat toki 

tärkeitä, ja tämäkin paikka olisi varmasti kodikkaampi, jos läheisimmät ystäväni ja perheeni 

asuisivat samassa kaupungissa (-) mutta ajattelen nyt, että koti on enemmän juuri se mitä itse 

tuon paikkaan ja ihmisiin ja ympäristööni, kuin toisinpäin.” N3 

 

 

                                                             
92 Saito 2007, 224. 
93 Naukkarinen 2011, 191. 
94 Forss 2007, 95-96. 
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4.4 PERHE JA SOSIAALINEN ULOTTUVUUS 
 

Kuten Kirsi Saarikangas totesi johdannossa käyttämässäni sitaatissa, ”voidaan jopa sanoa, että 

kotia ei olisi ilman asukkaita.”95 Tällä hän tarkoitti asumisen mukanaan tuomaa kiinnittymistä 

ja ilmapiiriä, mitä niin ihmiset kuin esineetkin ovat luomassa. Hänen mukaansa siis kotia ei 

voisi olla ilman tällaista vuorovaikutusta. Perheen ja sosiaalisen ulottuvuuden merkitys ei 

kuitenkaan suoraan näyttäytynyt tutkielmassa kovinkaan isossa roolissa. Tästä ei silti voida 

vetää johtopäätöstä, että niillä ei olisi vastaajille suurta merkitystä, vaan se johtuu kyselyn 

rakenteesta ja on ilmiselvästi sen heikkous. Kysely on enemmän materiapainotteinen, vaikka 

se keskittyy vastaajan omaan subjektiiviseen kokemukseen. 

Vastauksissa on kuitenkin joko suoraan tai rivien välistä havaittavissa perheen ja ystävien 

merkitys, on se sitten omasta lapsuudenkodista tai sen hetkisestä elämäntilanteesta. Kotiin 

liittyy myös käsitteenä olettamus perheestä ja muiden ihmisten läsnäolosta. Perheen 

dynamiikka on vuosisatojen saatossa vaihdellut, mutta kodin tunnun syntyyn tuntuu kautta 

aikojen kulminoituvan lämpö ja äiti. 

”Lapsuuden koti oli köyhää mutta lämmin tunnelma ja siistiä oli aina. Kyllä äiti opetti kaikkea 

kodinhoitoon liittyviä asioita.” N2 

”…varsinkin opiskeluaikana asuessani opiskelijasolussa koti oli äidin luona.” N6 

Puolison tapaaminen tai perheen perustaminen vakiinnuttaa myös käsitystä kodista: 

”Sen jälkeen, kun tapasin aviopuolisoni, yhteiset kotimme ovat tuntuneet ehkä enemmän 

kodeilta kuin esim. opiskelujen aikaiset kodit.” N5 

”Yhteinen, molemmille uusi asunto, tuntuisi varmasti molemmille enemmän yhteiseltä 

kodilta.” N4  

”…sen jälkeen, kun minulla on ollut lapsia, on tärkeintä, että heillä on hyvä olla ja viihtyvät 

kotona. Ehkä se on tehnyt siitä lähtien asuinpaikoistani eniten kodin.” N1 

Kodin asukkaiden lisäksi sen sosiaaliseen ulottuvuuteen voidaan laskea kuuluvaksi yhteisö eli 

niin naapurit kuin ystävätkin.  

                                                             
95 Saarikangas 2006, 222. 
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”Vanhat ystävät tulivat mielellään kylään ja auttamaan paikkojen kuntoon laittamisessa. Ja 

onneksi tuli myös veljeni. --- Opimme tuntemaan naapurit, jotka kaikki olivat hyvin auttavaisia 

ja todella hyviä ystäviä.” N1 

”Harrastusten kautta olen tavannut ihmisiä, jotka jakavat samat mielenkiinnon kohteet ja 

ovat täten auttaneet sopeutumaan uuteen, mikä on taas edesauttanut kotiutumista 

paikkaan.” N3 

Muutamissa vastauksissa kuvattiin perheen ja ystävien merkitystä myös esineiden kautta. Oli 

valokuvia, sukulaisten tekemiä huonekaluja ja mummon käsitöitä:  

”Kotoisuutta tuo rakkaat esineet ja valokuvat.” N2 

”Minulle on tärkeää, että perheen valokuvat ovat lähellä.” N1 

”Ensimmäisenä (ulkomaille) muuttaessani ripustin isoäitini ryijyn seinälle.” N3 

Perheen tärkeys tuli esille myös kokonaisvaltaisesti elämänlaadun paranemisen ja 

hyvinvoinnin tavoittelun kautta. Lapsille haluttiin tarjota tilaa, turvaa ja mahdollisuuksia:  

”(Lapsuudenkodin) ilmapiiri, että lapsilla oli hyvä olla… Ei sillä ollut mitään tekemistä 

tavaroiden paljouden tai esineiden määrän kanssa…tärkeintä on, että heillä (omilla lapsilla) 

on hyvä olla ja he viihtyvät kotona.” N1 

”Usein jo asuntoa etsiessä mahdollisten asuntojen valoisuus, pintojen arkuus ja lähialueen 

maaston sopivuus punnitaan asuinkumppanien tarpeiden näkökulmasta. Niiden 

sopeutuminen uuteen asuntoon on kotiutumisessa olennaista.”96 Eräs vastaaja kirjoittikin, 

että jouduttuaan luopumaan koirastaan hän huomasi viettävänsä enemmän aikaa töissä.  

”Huomasin jopa jääväni mieluummin töihin, kuin että olisin mennyt yksin tyhjään kotiin.” N4 

Joskus myös pelkkä tieto perheen olemassaolosta voi riittää tilan sosiaaliseksi ulottuvuudeksi.  

”Viihdyn paljon yksinäni, mutta myös perhe on minulle tärkeä. En kuitenkaan usko, että 

perheelläni on juurikaan vaikutusta viihtyvyyteen kotonani. Ehkä se on tämä rauhallinen 

sijainti ja tila, mikä saa minut tuntemaan itseni kotoisaksi.” N6 

                                                             
96 Kinnunen 2017, 170. 
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Anneli Junton mukaan asuminen voi olla erilaista monesta syystä: ”Ensinnäkin ihmisillä on 

erilaiset taloudelliset resurssit toteuttaa toiveitaan. Toisaalta asumistavat ja -toiveet 

vaihtelevat elämäntilanteen ja yksilöllisten mieltymysten mukaan. Elämäntilanne ja -vaihe 

vaikuttavat myös siihen, kenen kanssa asutaan ja millainen asunto näin ollen tarvitaan.”97  

Toiveet, haaveet ja tavoitteet uuteen kotiin muutettaessa voisivat liittyä myös yhteiskuntaan 

ainakin siinä mielessä, että työn kautta taloudelliset resurssimme todennäköisesti paranevat.  

 

4.5 PYSYVYYS JA JUURTUMINEN 
 

Ihmisellä on tarve kuulua johonkin. Koti edustaa usein pysyvyyttä ja siltä toivotaan paikalleen 

asettumista. Myös ajatus perheestä ja lapsista luo pysyvyyttä: 

”Kaikki asuntoni ja muuttoni ovat tuntuneet hyvin väliaikaisilta…tuskin jään mihinkään 

tiettyyn paikkaan vielä pitkään aikaan. En tiedä muuttuuko ajatukseni sitten, jos ostan 

asunnon (-) ja asetun aloilleni tai perustan perheen.” N3 

”En enää halua ajatella, että tämä koti olisi jotenkin väliaikainen ratkaisu.” M1 

”Yhteisen asunnon hankinta on vireillä. Useampi vuosi kahdessa asunnossa asumista alkaa 

riittää. Tavaroita on aina vaan väärässä paikassa ja alituinen ”muuttaminen” vie aikaa ja 

hermoja.” N4 

Tämän hetkiseen kotiin ja tilanteeseen oltiin valtaosin tyytyväisiä eikä suurin osa vastaajista 

kokenut tarvetta suunnitella uutta muuttoa. 

”Pidän asunnon sijainnista, se on lähellä kaikkea mitä tarvitsen.” N1 

”Tällä hetkellä on tuntuma, että tässä ollaan ja pysytään maailman tappiin saakka.” M1 

Aina emme voi vaikuttaa muuttoon tai siihen mihin muutamme. Tämä on monesti tilanne 

silloin, kun muuton motiivi on negatiivinen tai taannehtiva sekä silloin, jos katsotaan asiaan 

lapsen näkökulmasta.  

                                                             
97 Juntto 2010, 8. 
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Muuttaminen uuteen paikkaan vaatii paitsi konkreettisen lokaation – paikan, joka löytyy 

kartalta – mutta lisäksi myös tunteen kodista, jotta koemme sen viihtyisäksi ja juurrumme 

sinne. Arto Haapala98 kysyy ”mitä se sitten tarkoittaa, että identifioimme paikan ja juurrumme 

siihen?” Näkisin asian niin, että se on juuri sitä kodin tekemistä. Merkityksen antamista 

jollekin tietylle (yksittäiselle) paikalle niin, että haluamme asettua juuri siihen kohtaan. Että 

paikka tuntuu itsestä siltä, että siitä voi tehdä näkymättömän. Tämä koskee toki myös 

ympäröivä elintilaamme. Kuljemme esimerkiksi samaa reittiä töihin päivästä toiseen sen 

kummemmin miettimättä mutta jos tietyön takia reittimme katkaistaan, ja sille osoitetaan 

kiertotie, ymmärrämme, miten vaivatonta kulkumme on koko ajan ollut ja ehkä tämän 

seurauksena näkyväksi muuttunut paikka saa arvostuksemme taas tietyön päätyttyä.  

Paikassa elämisen ja tilan käsitteen yhteydessä arvostuksesta puhuminen onkin 

mielenkiintoista. Antti Valliuksen mukaan ”kulttuurimme ohjaa käyttäytymistämme ja 

ajatteluamme, se antaa ohjeita ja muodostaa normeja99.” Tämä näkyy varmasti myös tilan 

haltuunotossa; toimimme niin kuin tiedämme toimittavan ja se vahvistaa tunnetta johonkin 

(paikkaan) kuulumisesta.  

 

4.5.1 Esineet, värit ja järjestys 
 

”Keskiverto suomalaisperhe omistaa 10 000–50 000 tavaraa, jotka muodostavat arkielämän 

huomaamattoman taustan. Yhtäältä suuri osa kotien esineistä on jo suunnittelupöydällä tehty 

poisheitettäviksi ja korvattaviksi mutta toisaalta myös kestäviksi tarkoitettuja ja 

merkityksellisiä esineitä on liikaa.100” 

Tutkielmassa esineistä, väreistä ja järjestyksistä tiedusteltiin kysymällä 

 Mieti onko sinulla jotain esineitä, tapoja tai järjestyksiä mitä toistat/olet toistanut 

asunnosta toiseen? (esimerkiksi tietynlainen huonekalujen järjestys, värimaailma, 

koriste-esineiden paikka...) 

                                                             
98 2005, 61. 
99 Vallius 2016. 
100 Kinnunen 2017, 7. 
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”Ei varmaan ole mitään varsinaista traditiota, mutta sellainen tapa on ollut, että aina muuton 

yhteydessä on laitettu ensimmäisenä vahvistin ja kaiuttimet paikoilleen musiikinkuuntelua 

varten ja muuttoa viihdyttämään.” M1 

Näin ollen voidaan huomata, että kotiutuminen on myös kehollinen prosessi. Musiikki paitsi 

viihdyttää kuulijaansa työn lomassa, myös luo muistoja tiettyyn tekemiseen ja tiettyyn 

paikkaan. Tällaiset aistimuistot ovat merkittäviä tekijöitä kodin tunnulle. Kinnusen mukaan 

”tavaroita järjestelemällä taas luodaan kotiin väyliä ja reittejä ja vakiinnutetaan rutiinien 

polkusia”, mihin jo viittasinkin kodin estetiikasta puhuttaessa: ”esineet järjestetään tukemaan 

asujien ruumiillisia tapoja ja rutiineja. Samalla esineet palautuvat pikkuhiljaa kodin erilaisten 

aikakerrostumien, rytmien, tarinoiden, ruumiin tapamuistin ja toiminnan huomaamattomiksi 

muovaajiksi ja kannattelijoiksi.”101 

 Vaikka suurin osa tutkimukseen vastanneista toivoi kodilta lisää tilaa, aiheuttivat tavarat 

edelleen päänvaivaa: 

”Hieman yllätti myös se, kuinka lisääntynyt tilan ja säilytystilan määrä ei kuitenkaan 

ratkaissut tavarapaljouden määrää. Mitä enemmän on tilaa, sitä enemmän on myös törkyä…” 

M1 

”Toisaalta taas jokaisessa esineessä on yhtäaikaisesti monia erilaisia aikatasoja ja yksilöllisiä, 

tekijäänsä ja käyttäjäänsä sidottuja merkityksiä” Koskijoki sanoo ja jatkaa: ”samalla tavara 

sitoo ja liittää yksilön vahvoin sitein toisiin ihmisiin, yhteisöön, yhteiskuntaa, 

kulttuuriympäristöön, jonka tuotos esine, sen valmistaminen ja funktio on”.102  Aineistosta 

nousi esimerkiksi: 

”…kummisetäni vuonna -76 tekemä puinen sinapinkeltainen tuoli, jonka löysin mummolan 

vintiltä…” N6  

tai 

”Isäni 50-luvulla tekemä teräksinen jalkalamppu on kulkenut mukanani aina…” N2 

 

                                                             
101 Kinnunen 2017, 181. 
102 Koskijoki 1999, 187. 
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Näistä on erityisen hyvin nähtävissä esineen aikataso ja se, kuinka esine kykenee 

vahvistamaan suhdetta omaan kulttuuriympäristöön, historiaan ja toisiin ihmisiin. Kyse ei ole 

vain muiston liittämisestä (kummisedän/isän tekemä) tiettyyn esineeseen, vaan myös sen 

tarkoituksesta ja funktiosta. Tässä tapauksessa kyseessä olevat esineet ovat arki- ja 

käyttöesineitä mikä edellä mainittujen muistoarvojen lisäksi helpottaa niiden säästämistä ja 

uudelleen sijoittamista muutosta toiseen.  

Esineitä itseään tärkeämpää oli joissain tapauksissa niiden järjestys ja sen tuoma merkitys: 

”…Eniten sen huomasi olohuoneessa, jossa huonekalut olivat aivan samassa järjestyksessä 

kuin vanhassa olohuoneessa.” N1 

”Olen tosi tarkka esineiden sijoittelusta. Kaiken pitää olla paikallaan ja suorassa, huomaan 

heti, jos joku esine on siirtynyt.” N2 

”Koriste-esineet ovat yleensä samalla tavoin järjestetty hyllyihin.” N6 

On ymmärrettävää, että asioiden toistaminen ja tietyllä tavalla järjestäminen luo turvaa ja 

antaa myös tunteen asioiden hallinnasta. Tämä helpottanee kodin tunnun syntymistä etenkin 

tilanteessa, jossa muuttaminen on erityisen raskasta, kuten puolison kuoleman tai eron 

yhteydessä - ts. taannehtivan muuton yhteydessä. 

Omaksumme kulttuurisesti myös mm. värien merkityksen (musta on surun väri jne), 

tietynlaiset sisutukselliset järjestykset ja jopa aatteet103. Lisäksi tätä vahvistetaan niin lehdissä 

kuin mediassakin. Väreillä on esteettistä ja visuaalista merkitystä; ne kuvaavat päätäntävaltaa 

ja asujan omaa makua:  

”Itse pidän paljon väreistä. Isommat huonekaluni ovat pääsääntöisesti joko mustia tai 

valkoisia, mutta sisustuksessani käyttämät tekstiilit, matot ja esineet ovat värikkäitä.” N6 

”Tykkään värikkäistä kuoseista.” N4 

”Sisutuksen värimaailma on tainnut pysyä aikalailla saman tyylisenä. Tosin huonekaluissa 

olen vanhemmiten alkanut suosia valkoista tumman sijaan.” N4 

                                                             
103 vrt. esim. Konmari, joka on japanilaisen ammattijärjestäjän Marie Kondon tunnetuksi tekemä siivouksen ja 
tavaroiden järjestämisen tekniikka. Ajatuksena on, että koti käydään kerralla läpi ja hävitetään kaikki sellaiset 
tavarat, jotka eivät tuota itselle iloa. 
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Toisaalta värit voivat olla huomaamattomammassakin roolissa eivätkä ne kaikille edusta 

mitään sen kummempaa: 

”Niin kauan kuin mieheni eli, oli meidän kodissa yksi pääväri: sininen. Minulla ei ollut mitään 

sitä vastaan, joten verhoissa, huonekaluissa oli sinistä… Minä vain kaiketi sopeuduin näihin 

ehdotuksiin.” N1 

”Kalusteet ja värimaailma on mennyt asunnon mukaan.” M1 

”Kodin värimaailma on pysynyt melko samanlaisena kodista toiseen johtuen pitkään käytössä 

olleista verhoista, matoista ja muista tavaroista.” N5 

Voisikin päätellä, että kodin värimaailma ja käytännöllisyys kulkevat rinta rinnan silloin kun 

koetaan, ettei värejä ole tarpeen uusia tai vaihdella. Kuitenkin silloin kun väreillä on 

merkitystä se vaikuttaisi olevan osa itseilmaisua ja riemua siitä, että voi toimia oman makunsa 

mukaan. Huomattavaa on, että kodit ovat erilaisia eri elämänvaiheissa. Maria Koskijoen 

mukaan myös elämäntavan ja esteettisten käsitysten muutokset vaikuttavat asunnon ja 

asumisen elinkaareen.104 

 

4.5.2 Muistojen merkitys 
 

Aika kultaa muistot, sanotaan. Muisti ja muistot ovat mielenkiintoinen näkökulma 

muuttamiseen ja kodin tekemiseen. Erityisesti muuton yhteydessä tämä korostuu; 

säilytettävien esineiden ja asioiden taustalla on usein muisto jostain tärkeäksi koetusta ja sitä 

halutaan vaalia ja kuljettaa mukana. Unohtaminen puolestaan koskettaa sitä, minkä jätämme 

taaksemme. Muistaminen ja unohtaminen ovat toisaalta valintoja, toisaalta alitajuisia 

prosesseja. Mutta vaikka aika kultaisikin muistoja ei paikassa eletty aika korreloi 

elämänlaadun kanssa. Kuten Tuan asian ilmaisee: ”useat vuodet samassa paikassa voivat 

jättää vain vähän muistijälkiä, joita voimme tai haluamme muistaa. Toisaalta intensiivisen 

kokemuksen lyhytkin kesto voi muuttaa koko elämän.”105  

                                                             
104 Koskijoki 1999, 189. 
105 Tuan 1977, 185. 
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Muistojen todistusarvo ei ole välttämättä kummoinen mutta sen vaikutus oman 

kotikäsityksemme rakentumisessa on suuri. Vastauksissa näkyi monenlaista suhtautumista 

esineisiin muistojen kiinnittymiskohtina.  

Tutkielmassa kävi ilmi, että joitain esineitä myös haluttiin tietoisesti vaalia niiden tunnearvon 

takia eikä haluttu ostaa mitään uutta, vaikka siihen olisi ollut mahdollisuus. Muuttamisen 

yhteydessä erilaisilla affektioilla on suuri merkitys: 

”Enkä siinä vaiheessa olisi halunnut ostaa mitään uutta, vaikka olisin voinutkin. Kaikki oli 

muistoja täynnä.” N1 

Tuttuus ja oman kulttuuriperinnön mukana kuljettaminen auttaa siirtymäriitissä. Ja 

käänteisesti; niiden taakse jättäminen auttaa unohtamaan.  

”Kodista tekee kodin mielestäni kaikki, millä on muistoarvoa ja esineet, joilla on oma 

historiansa.” N1 

”Eron tultua --- Ei ollutkaan enää toista järjestelemässä asioita ja purkamassa tavaroita tai 

tekemässä kotia. Silloin taisi tapahtua suurin muutos juuri sisustuksen suhteen.” N4 

Kinnusen mukaan muuttotilanteessa saatetaan myös tietoisesti ”tehdä mementoja 

valitsemalla mukaan helposti mukana kulkevia esineitä. Tällaisia mementoja ovat esimerkiksi 

kirjat tai astiat.”106 Mementolla tarkoitetaan tässä siis muistoesinettä, sellaista esinettä, johon 

tietoisesti liitetään tunteita tai muistoja ja näin perustellaan sen mukaan ottaminen; 

esimerkiksi erään vastaajan mukanaan pitämä jalkalamppu olisi tällainen memento. 

Muistoesineen ei kuitenkaan tarvitse olla esillä ollakseen memento.  

Kinnusen mukaan erityisesti häiritsevät sellaiset esineet, joilla ei ole selvää käyttötarkoitusta 

mutta niistä ei syystä tai toisesta voi luopuakaan. Näihin voi liittyä myös ristiriitaisia tunteita 

sillä, vaikka esine itsessään olisi hyödytön ja sinänsä mahdollista heittää pois, voi se silti 

muistuttaa liikaa jostain, jota halutaan vaalia.107 Lahjaksi saadut esineet lienevät tästä paras 

esimerkki; ne säilytetään koska ei haluta loukata lahjan antajaa. 

                                                             
106 Kinnunen 2017, 113. 
107 Kinnunen 2017, 99. 
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Kaikki eivät kuitenkaan tarvinneet omaan kotiinsa edellisen kaltaisia mementoja, vaan heille 

riitti, että ne löytyvät jostain muusta heille merkityksellisestä paikasta: 

”Arvostan vanhempieni luona olevia koriste-esineitä ja lapsuudesta tuttuja huonekaluja 

enemmän kuin mitään mitä itse omistan nyt.” N3 

Maria Koskijoki puolestaan kuvailee esineen muistofunktiota tuntemuksien välittäjänä. 

Hänen mukaansa esineet ja niihin liitetyt muistot paitsi muistuttavat koetuista asioista ja 

eletystä elämästä, myös synnyttävät uusia. Tällaiset esineet ovat erityisen merkityksellisiä 

juuri siksi, että olemme valinneet ne säilytettäväksi pääosin niiden muistoarvon takia.108 Se 

voi tehdä esineestä myös ylisukupolvisen kokemuksen siirtyessään ”isältä pojalle” ja vaikka 

alkuperäinen merkitys tällöin muuttuukin kokijansa myötä, liittyy siihen aina jonkinlainen 

tunneside ja muisto. Esine voi siis ”elää” omistajaansa kauemmin tuottaen aina uusia 

elämyksiä ja tunteita. Onkin kutkuttava ajatus, että tällainen esine voi jatkaa olemassaoloaan 

ja siirtyä aina tuleville sukupolville kerryttäen historiaa. 

Säilyttämämme esineet kertovat siis paitsi omaa tarinaansa, myös halkovat ajallisesti 

omistajansa kulttuuriperintöä samalla kertoen jotain omista valinnoistamme sen suhteen, 

mitä pidämme säilyttämisen arvoisena. Jokin perheessä vuosikymmeniä ollut esine on 

kerännyt itseensä mahdollisesti useita merkityksiä, jokaisella omistajalla kun on omansa. 

 Myös oma esinesuhde voi olla tietoinen valinta: 

”Jouduin luopumaan kaikesta Suomessa enkä sittemmin ole kiintynyt tavaroihin samalla 

tavalla. Pyrin tähän tietoisesti, vaikka muutamat asiat ovatkin erityisen tärkeitä.” N3 

Esineiden tietty järjestys voi tuoda myös hallinnan tunnetta asumiseen ja ehkä se helpottaa 

myös alati muuttuvassa, kiireisessä maailmassa elämistä, että on asioita, joiden 

muuttumattomuus on omissa käsissä: 

”Olen tosi tarkka esineiden sijoittelusta. Kaiken pitää olla paikallaan ja suorassa, huomaan 

heti, jos joku esine on siirtynyt.” N2 

                                                             
108 Koskijoki 1999, 187. 
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”…edellä mainitsemani korvaamattomat liinat ja viltit olen asetellut jokaiseen (ulkomaiseen) 

kotiini samalla tavalla.” N3 

”…keräämäni koriste-esineet ja niistä ne rakkaimmat/hienoimmat pääsevät aina 

aitiopaikalle.” N4 

”Koriste-esineet ovat yleensä samalla tavoin järjestetty hyllyihin.” N6 

Aiemmin, kun puhuin kodista esteettisen havainnon kohteena, tarkoitin kokonaisvaltaista, 

fenomenologista eli moniaistista tapaa lähestyä aihetta. Koti ei siis ole vain staattinen kohde 

eikä muuttaminen vain fyysinen toiminto. Kuten on jo käynyt ilmi, muuttaminen käsittää 

monenlaisia tunteita ja ajatuksia siinä missä fyysistä voimaakin. Se voi olla yhtä lailla 

konkreettinen tapahtuma kuin henkinenkin kokemus. Yhteistä näille kuitenkin on se, että 

kokemus ei voi olla kuin subjektiivinen.  

Varsinkin lapsen näkökulmasta muuttamiseen ja kodin tekemiseen liittyvät muistot voivat olla 

negatiivisia, sillä lapsella harvoin on valtaa päättää asioista. Lapsi kulkee vanhempiensa 

mukana ja joutuu sopeutumaan erilaisista lähtökohdista käsin.  

”Lapsena muuttaminen tuntui ikävältä, kun joutui luopumaan kavereista. Vanhempani kyllä 

pyrkivät mahdollistamaan tapaamisiani myös vanhojen kavereiden kanssa, vaikka eri 

paikkakunnillakin.” N5 

Lapsi saattaa myös joutua kokemaan muuttamista lähes viikoittain tilanteessa, jossa 

vanhemmat ovat eronneet. Tällöin siirtymä on tavallaan jatkuvaa ja kuulumisen tunteen 

syntykin voi olla erityisen haastavaa.  

”Vanhempani erosivat, kun olin lapsi. Minulla on tavallaan ollut kaksi kotia lapsuudessani. 

Molemmat ovat kuitenkin tuntuneet aina kodilta, vaikka välillä se (koti) tuntuikin 

turvattomalta.” N6 

Lapsuudenkodin tunnelmista haluttiin pitää kiinni ja sitä (tunnelmaa) kuvailtiin lämpimänä:  

”Lapsuuden koti oli köyhää mutta (siellä oli) lämmin tunnelma.” N2 

”…lapsuudenkodin lämmin tunnelma…” N3 

Kyselyn viimeisenä asiana lapsuudenkodista myös tiedusteltiin: 
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 Arvioi lopuksi millainen merkitys lapsuudenkodillasi on mahdollisesti ollut kodin ja sen 

tunnun syntymiseen myöhemmin elämässäsi. 

”Vaikka kuinka yritän miettiä, onko jotain mikä yhdistäisi aikuisiän muutot ja kodit 

lapsuudenkotiin, niin en löydä mitään yhteyttä. Ehkä syvällä sisimmässä jotain voi löytyä, jota 

en nyt osaa itse tunnistaa.” M1 

”Lapsuudenkodillani on varmasti ollut suuri merkitys siihen, miltä ajattelen kodin tuntuvan.” 

N6 

Useimmat sivuuttivat tämän kysymyksen mikä on ihan ymmärrettävää. Kysymys on melko 

henkilökohtainen ja toisaalta asettelultaan sellainen, ettei siihen ole välttämättä helppo 

vastata.  

Monilla asia on varmasti niin kuin informantti M1 asiaa kuvasi; jotain merkitystä 

lapsuudenkodilla voi olla mutta sitä on vaikea tunnistaa. Ehkä se johtuu siitä, että usein 

kyseessä voi pelkän tunnelman lisäksi olla opitut toimintamallit, jotka istuvat niin syvässä ja 

tulevat niin automaattisesti, ettei niitä huomaa.  

 

4.6 MUUTTOPROSESSI 
 

”Muuttoprosessi alkaa tavaroiden pakkaamisella ja esineiden merkitys hyvässä sekä pahassa 

korostuu.  Suomessa pakkaaminen hoidetaan useimmiten itse, mikä pakottaa muuttajat 

kohtaamaan kaikki arjessa piiloutuneet esineet ja ”kellariin tai lipaston pohjalle” 

hautautuneet rojut.”109 Tutkielmassa informantit pohtivat muuttoprosessia näin: 

”Muutto sinänsä oli kauhea sekamelska, kun yksin kaiken jouduimme pakkaamaan ja 

muuttomiehet olivat sitten huonotuulisia ja vihaisia, mitä kaikkea meinaan ottaa mukaan.” 

N1 

”Kaikki muutot on tehty omin voimin ilman muuttofirman apua. Pakettiauto on joskus 

vuokrattu --- Muutot ovat olleet aina hyviä paikkoja käydä läpi kaappeihin ja varastoon 

                                                             
109 Kinnunen 2017, 79. 
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kertyneet tavarat ja laittaa tarpeettomat eteenpäin. Muutoin tätä ei oikein tule tehtyä, vaikka 

tavarapaljous alkaa ahdistaa.” N4 

Edellä muuttoa on kuvattu sekamelskaksi ja toisaalta hyväksi tilaisuudeksi käydä kertyneet 

tavarat läpi. Säilytettävien tavaroiden määrä tietysti määrittelee muutossa tarvittavan 

kaluston samoin kuin muutettava matka. Muuttamisesta lienee yleisesti sellainen mielikuva, 

että se on raskasta ja kaoottista, siihen tulee käytettyä paljon aikaa. Toisenlaisiakin muuttoja 

kuitenkin on: 

”Muutto ei ollut päivän tai edes viikon päälle. Lapsillekin jäi varmasti vähän vääränlainen kuva 

muutosta, koska tavaroita ei varsinaisesti pakattu missään vaiheessa laatikoihin, vaan 

tavarat vaan laitettiin autoon tai peräkärryyn. Muutto tapahtui asteittain henkilöautolla 

vähän peräkärryllä avustaen. Tavaraa ei ollut paljoa ja kalusteitakin oli vähän. 

Muuttomatkaakin oli vain vajaa kilometri.” M1 

”Samalla kun valikoidaan, mitä viedään uuteen asuinpaikkaan, joudutaan päättämään myös, 

mitä tapahtuu niille tavaroille, joita ei haluta enää kantaa mukana. Esineistä luopuminen on 

yhtä olennainen osa kulutusta kuin niiden hankkiminenkin, ja se tapahtuu usein 

huomaamattomasti arkisten rutiinien lomassa.”110 

”Muutto on hyvä hetki miettiä, mitä tavaroita tarvitsee ja mitä ei.” M1 

”---sieltä (vaihdosta) palattuani kaverini asunto oli jo sisustettu ja muutin vain 

henkilökohtaiset tavarani hänen asuntoonsa. Päädyin myymään suurimman osan niistäkin, 

kun muuttoni ulkomaille varmistui. Tänne tulin vain viiden matkalaukun kanssa.” N3 

”Ennen muuttoa myimme noin puolet huonekaluistamme, koska niille ei olisi ollut sopivaa 

paikkaa uudessa kodissa. Muutoin emme lopulta ehtineet käydä kaikkia tavaroita kovin 

tarkasti läpi/miettiä mitä säilyttäisi ja mitä ei, vaikka aluksi se oli tarkoitus.” N5  

”Muuton yhteydessä hukkasin osan minulle tarpeettomista huonekaluista pois ja hankin tilalle 

muun muassa uuden sohvan, hyllyjä ja keittiön pöydän.” N6 

”Ensimmäiset muuttoni olivat oikeastaan vaan matkalaukun siirtämistä paikasta toiseen, 

koska kaksi ensimmäistä asuntoa olivat sisustettuja.” N1 

                                                             
110 Kinnunen 2017, 80. 
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Mitä enemmän muuttamiseen on käyttää aikaa, sitä suurempi on mahdollisuus keskittyä 

käymään tavaroita läpi. Tällöin on aikaa myös miettiä niiden merkityksiä ja arvostuksia sekä 

uuden asunnon mukanaan tuomia tilallisia rajoitteita; mahtuuko sinne myös sellaisia esineitä, 

jotka eivät välttämättä ole koko ajan käytössä tai edes näkyvillä? Jos muuttamisella on kiire 

tai se tulee yllättäen, voi olla, että kaikkea ei voi miettiä etukäteen. Tällöin tulee ehkä pakattua 

vain välttämättömäksi helposti arvioitavat huonekalut ja tavarat kuten vaikkapa sänky tai 

lasten tärkeimmät lelut. Nämä ovat sellaisia tavaroita, jotka yhdistetään arjen sujuvuuteen ja 

koetaan välttämättömiksi asumisen onnistumiselle. Myös taloudelliset resurssit vaikuttavat 

siihen, mitä säilytetään; joskus huonompikin huonekalu pitää muuttaa uuteen kotiin koska ei 

ole mahdollista ostaa uutta.  
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5 KOKOAVAA POHDINTAA  
 

Edellisessä luvussa jaottelin aineiston ja esittelin informanttien vastauksia sitaatein niitä myös 

jonkin verran kommentoiden ja analysoiden. Tässä luvussa on tarkoitus jatkaa ja syventää 

vastausten käsittelyä ja saada aikaan dialogia teoreettisen viitekehyksen kanssa.  

Kuten edellä mainitussa viitekehyksessä aiemmin esitin, on kodin merkitys ajateltavissa 

kolmella tasolla: koti, yhteisö ja yhteiskunta. Edellisen luvun jaottelu sopii tähän kuvioon 

seuraavasti: 

Koti alkusysäys, tilan ja turvallisuuden tarve, toiveet, haaveet ja tavoitteet, 

oma tupa – oma lupa, pysyvyys ja juurtuminen, esineet, värit ja  

järjestys, muistojen merkitys, perhe ja sosiaalinen ulottuvuus 

 

Yhteisö pysyvyys ja juurtuminen, muuttoprosessi, perhe ja sosiaalinen ulottuvuus 

 

Yhteiskunta luonto ja ympäristö 

      Taulukko 2. 

Ja kuten voidaan huomata, eniten merkityksiä saavat kodin ytimeen osuvat asiat. Pysyvyys ja 

juurtuminen sopivat niin kotiin kuin yhteisöönkin (miksei myös yhteiskuntaan), sillä johonkin 

juurtumisen voi ajatella niin asuntotasolla kuin esimerkiksi asuinpaikan (paikkakunnan) 

tasolla. Tähän myös monet asumista ja muuttamista mittaavat tutkimukset kuten 

Asukasbarometri111 pureutuu, sillä siinä tulokset ovat vastaavan suuntaisia sen suhteen mitä 

asunnolta ja ympäristöltä toivotaan (rauhallisuutta, turvaa, tilaa). 

Jos lähdetään miettimään kotia ja asumista, niin ”asuminen on asukkaalle aina 

henkilökohtainen kysymys, johon liittyy usein vahvoja toiveita ja tuntemuksia. Samalla se on 

julkinen kysymys, johon nivoutuvat taloudelliset ja tekniset näkökohdat sekä kaupalliset 

intressit.”112  

                                                             
111 Aiemmin luvussa 4.1 esitelty tutkimus. 
112 Juntto 2010, 7. 
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Kodin merkityksen tarkastelu muuttuu mitä lähemmäs yhteisöä mennään. Yksilön omasta 

piiristä ja sisäisestä kokemusmaailmasta siirrytään kohti yhteisöä ja ympäröivää maailmaa. 

Koti voi mielestäni oman kulttuurihistoriansa lisäksi olla sen yhteisön ilmentymä mihin 

kuulumme. Eräs tutkielmani olettamushan oli, että vaikka muuttaisimme toiseen maahan 

toisen kulttuurin keskelle, veisimme sinne kuitenkin mukanamme omia tapojamme toimia ja 

olla.  

 

5.1 KOTI HALTUUN 
 

Kodista tekee oman paitsi muuttaja itse, myös hänen omaisuutensa. ”Uuteen kotiin 

mentäessä tapahtuu tilan omaksi ottaminen jo muuttokuorman saapuessa.”113 

Muuttokuorman saaminen paikalle on tavallaan reviirin merkitsemistä; edellisen asukkaan 

irtaimisto ja muu omaisuus on korvattu uudella. Tässä vaiheessa siivoaminen tai muunlainen 

tavaroiden järjestely ei vielä ole välttämätöntä vaan tunne omasta ympäristöstä syntyy 

tutuista esineistä ja asioista.  Kinnusen mukaan ”muuttolaatikoita purettaessa ja paikkoja 

samalla siistiessä tapahtuu syvempi tutustuminen tilaan ja niihin kaapin perimmäisiin 

nurkkiin, jotka jäävät arjessa vähemmälle huomiolle. Asumaan asettuminen on paikan 

perustamista”114.  

Lisäksi Kinnunen kirjoittaa tutkimuksessaan ”uudenlaisista toiminnallisista mahdollisuuksista, 

uuden kodin tarjoumista, jotka vaativat monenlaisia välineitä, kuten esimerkiksi saunakiulua 

ja kauhaa, takankohennusvälineitä ja pihagrilliä115.” Nämä tarjoumat voivat olla siis täysin 

uusia (esimerkiksi uudessa asunnossa on työhuone, jolloin tarvitaan siihen liittyviä esineitä ja 

tarvikkeita) tai kohennuksia vanhaan kuten isompi piha, jonne mahtuu vaikkapa leikkimökki 

tai trampoliini lapsille.  

 

 

                                                             
113 Kinnunen 2017, 155. 
114 Kinnunen 2017, 155. 
115 Kinnunen 2017, 168. 
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Kodin tekstiilit ovat merkittäviä paitsi aiemmin mainittujen värimaailmojensa takia (ja sen, 

että tämän asian saa itse päättää) mutta myös siksi, että ne ”muokkaavat kotivyyhdin 

visuaalista ja auditiivista mutta myös haptista tuntua”. Kinnusella on irtaimiston lisäksi myös 

hyvä havainto rakenteista; suomalaisissa kodeissa kun ollaan ilman kenkiä, on lattiallakin 

merkitystä. Lattian materiaali välittyy jalkapohjan kautta kehoon ja vaikuttaa näin 

tuntemukseemme tilasta ja kodista.116 Sama koskee tietysti myös mattoja, joilla voidaan 

tunteen lisäksi vaikuttaa myös tilan akustiikkaan eli äänimaailmaan. Monilla valinnoilla on siis  

kodin tunnulle merkitystä,  myös rakennusmateriaaleissa. 

Kodin haltuunottamisessa on siis mitä suuremmassa määrin esteettinen ulottuvuus. Kaikki 

esineet eivät kuitenkaan ole tarpeellisia, eikä välttämättä edes kovin kiinnostavaksi koettuja. 

Silti ”haltuunottotyöstö – valinta, hankinta, käyttörutiinien ja rituaalien muodostaminen, 

tuotteen konkreettinen tai symbolinen muokkaaminen – on merkityksen muovaamista, 

’vieraantuneiden’ hyödykkeiden muuttamista ’ystävälliseksi/sosiaaliseksi’ omaisuudeksi.”117 

Tällaisella merkitysten muovaamisella ja tekemisellä vahvistetaan esinesuhdetta mutta 

mahdollisesti myös muistoja. Toisaalta merkityksiä lataamalla voidaan perustella jonkin 

sinänsä vähäpätöisen tai hyödyttömän esineen säilyttäminen (vrt. esimerkiksi jonkin sarjan 

kerääminen; mukaan mahtunee vähemmänkin kauniita esineitä mutta se halutaan säilyttää 

kokonaisuuden takia). ”Erityisesti ihmisten elolliset asuinkumppanit, kasvit ja eläimet, 

vaativat huomiota ja sopeuttamista uuden asunnon tarjoumiin”118: 

”Muutoissa aina mukanani on pysynyt isoksi kasvanut joulukaktus. Sain sen pienenä 

pistokkaana --- Kukka on nyt noin 17 vuotta vanha. Kesäisin se pääsee aina parvekkeelle 

ulkoilemaan.” N4 

Informantin kuvaama joulukaktus elollisena asuinkumppanina ajateltuna on mielenkiintoinen 

ja sympaattinen. Kasvista kerrotaan, että se on jo 17 vuotta vanha ja ollut vastaajalla pienestä 

asti. Lisäksi, se että kaktus pääsee kesällä ulkoilemaan, kertoo kiintymyksestä sitä kohtaan 

samoin kuin tietysti se, että muutosta toiseen kaktus kulkee mukana. Se on eittämättä 

visuaalinen elementti sisustuksessa mutta siihen voisin kuvitella liittyvän myös muistoja; 

kenties edellisistä asunnoista, sen hetkisistä elämäntilanteista ja ihmisistä. Tällaisia 

                                                             
116 Kinnunen 2017, 168. 
117 Koskijoki 1999, 190 
118 Kinnunen 2017, 170. 
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pitkäikäisiä ja -aikaisia asuinkumppaneita (samoin kuin vaikkapa toisen informantin 

kuvailemaa isän tekemää jalkalamppua) alkaa arvostaa paitsi niiden tunnearvon takia, myös 

niihin mahdollisesti liitettävien inhimillisten piirteiden takia. Esine tai kasvi on kulkenut 

matkassa niin pitkään että se on ”kuullut ja nähnyt” kaikenlaista ja ottanut ikään kuin osaa 

omistajansa elämään. Tällöinkin on kyse vuorovaikutuksesta itsen ja toisen välillä, olkoonkin 

että se ’toinen’ on esine.  

Uuden kodin haltuun ottamisessa oman itsensä toteuttaminen ja kokemus yksilöllisyydestä 

voi olla kulttuurisesti opittua ja ohjata toimintaa tiettyyn suuntaan. Oma länsimainen 

kulttuurimme esimerkiksi korostaa yksilön tarpeita ja individualismia, kun taas muissa 

kulttuureissa voi ilmetä suurempaa yhteisöllisyyttä ja asioiden jakamista. Tämä saanee 

meidät pyrkimään oman persoonallisuuden korostamiseen ja sitä kautta itsensä 

hyväksymiseen. Oma koti halutaan tehdä oman näköiseksi samalla kun toivotaan sen 

kertovan asujastaan jotain ulospäin myös muille.  

Juntto kysyy, ”millaista on kohtuullinen ja hyvä asuminen, ja mitä siihen kuuluu? Mikä 

asumisessa on tärkeää? Vastaus edellä esitettyihin kysymyksiin on usein subjektiivinen. 

Mieltymykset ja tarpeet eroavat yksilöittäin ja perheittäin. Myös elämänkaari ja -tilanne 

vaikuttavat asumispreferensseihin ja -valintoihin. Asuminen on myös hyvin 

kulttuurisidonnaista.”119 Tutkielman vastauksissa oli yleisesti nähtävissä perheen merkitys, 

mikä sekin vaikuttaa tilan haltuun ottamiseen eli omaksi tekemiseen. Erityisen hyvin tämä tuli 

esiin kahdessa vastauksessa: 

”…sen jälkeen, kun minulla on ollut lapsia, on tärkeintä, että heillä on hyvä olla ja viihtyvät 

kotona. Ehkä se on tehnyt siitä lähtien asuinpaikoistani eniten kodin.” N1 

sekä 

”Sen jälkeen, kun tapasin aviopuolisoni, yhteiset kotimme ovat tuntuneet ehkä enemmän 

kodeilta kuin esim. opiskelujen aikaiset kodit.” N5 

Doreen Massey kirjoitti tällaisesta tilaa halkovasta sosiaalisesta vuorovaikutuksesta, samoin 

kuin Kirsi Saarikangas ja monet muut. Heidän mukaansa tilaa, paikkaa tai kotia ei voi mieltää 

kodiksi ilman, että siellä asutaan tai että siihen liittyy kanssakäyminen muiden ihmisten 

                                                             
119 Juntto 2010, 33. 
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kanssa. Erityisesti lasten saaminen saatetaan mieltää kodin tunnun syntyyn vaikuttavaksi 

tekijäksi. Sen ehkä ajatellaan vakauttavan elämää ja tuovan siihen uudenlaista lämpöä, mikä 

puolestaan vaikuttaisi assosioituvan omaan lapsuudenkotiin. Itse olen sitä mieltä, että 

vuorovaikutus ja kanssakäyminen ei välttämättä vaadi toisen ihmisen läsnäoloa fyysisesti 

vaan muistot, tietoisuus perheen olemassaolosta tai esineisiin liitetyt merkitykset, yhtä hyvin 

kuin oman itsen kanssa käyty vuoropuhelu, voivat täyttää nämä kriteerit yhtä lailla. Ihminen 

voi kokea tyytyväisyyttä ja kodin tuntua myös muussa kuin sosiaalisessa kanssakäymisessä 

kuten seuraavissa sitaateissa käy ilmi: 

”Viihdyn paljon yksinäni, mutta myös perhe on minulle tärkeä. En kuitenkaan usko, että 

perheelläni on juurikaan vaikutusta viihtyvyyteen kotonani.” N6 

”Kotoisuutta tuo rakkaat esineet ja valokuvat.” N2 

”Minulle on tärkeää, että perheen valokuvat ovat lähellä.” N1 

Toisen ihmisen läsnäolo ei ole myöskään aina mahdollista. Taustalla voi olla puolison (tai 

muun läheisen) kuolema, erotilanne tai työn takia perheestä erossa asuminen. Tällöin 

esineiden - erityisesti valokuvien - merkitys korostuu, sillä niiden visuaalisuuteen on helppo 

liittää muistoja.  

 

5.2 SIIVOUKSEN KAKSI PUOLTA; LUOPUMINEN JA UUSI KOTI 
 

Muuttaminen on paitsi uuteen paikkaan siirtymistä, myös vanhasta lähtemistä. Näin ollen 

uuden kodin haltuunotto – tapahtuu se sitten siivoamalla, järjestelemällä tai vaikka 

remontoimalla – käsittää aina toiminnan kaksi puolta. Toiminta itsessään voi olla joko 

vapaaehtoista tai välttämätöntä. Kinnusen mukaan ”tilan käyminen lävitse siivoamalla on 

monella tapaa haltuun ottamisen teko”120 ja tähän jo viittasinkin muuttolaatikoiden tontille 

saapumisen yhteydessä. Vaikka siivoaminen ei siis siinä vaiheessa ole välttämätöntä 

haltuunoton tunteelle, tapahtuu ’omaksi merkkaaminen’ silti.  

                                                             
120 Kinnunen 2017, 156-157 
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Kyseessä ei kuitenkaan ole toiminnan vastakohdat vaan pikemmin näkökulmaerot; uusikin 

koti siivotaan ja putsataan jotta sieltä saadaan ”poistettua” mahdolliset aiemmat asukkaat ja 

samalla sinne tuodaan omien tuttujen pesuaineiden tuoksut. Näin tulee käytyä myös läpi 

kaikki kaapit, kulmat, nurkat ja sopukat, joihin muuten ehkä harvemmin kosketaan.  

Siivoaminen on uuteen tutustumista. Vanhasta kodista pois muutettaessa siivoamisen 

merkitys on toinen. ”Ennen uuteen asuntoon asettumista puhdistetaan vanha asunto itsestä 

ja oman elämän jäljistä. Tämä tapahtuu varmistamalla, ettei asunnossa ole enää asumisesta 

muistuttavia esineitä, hajuja tai tahroja”.121 Siinä lakaistaan omat jäljet mahdollisimman 

näkymättömiin, se tehdään ehkä nopeammin ”pois alta” eikä siinä ole enää tutustumisen 

jännitystä. Vanhan asunnon siivoaminen voi myös olla hyvästien jättämistä; käydään 

viimeisen kerran läpi tutut paikat ja muistot. 

”Vaikka asunnot olisivat periaatteessa tyhjiä, niihin on jäänyt aikaisemmasta omistajuudesta 

kertovia monenlaisia jälkiä, kuten tahroja ja vieraita tuoksuja. Samoin kuin kodin purkaminen, 

myös asettuminen alkaa usein erilaisilla puhdistamisen teoilla.”122 

”Ennen muuttoa kävin parin viikon ajan melkein päivittäin siivoamassa tyhjää asuntoa.” N5 

Siivoaminen on paitsi haltuunottoa, myös esteettistä toimintaa. Näkyväksi tällainen 

järjestykseen liittyvä esteettinen kokemus tulee kun Saiton mukaan ”huomaamme, että 

emme ole niinkään huolestuneita objekteista itsestään kuin niiden vääristä paikoista. Jokin 

on ”pois paikaltaan” tai ”epäjärjestyksessä” vain kun sitä verrataan yhteisesti sovittuun 

järjestykseen.”123  

”Kaiken pitää olla just paikallaan ja suorassa, huomaan heti, jos joku esine on siirtynyt.” N2 

Tällainen siisteyteen ja puhtauteen liittyvä arjen estetiikka on kuitenkin melko 

huomaamatonta, tai ainakin hienovaraista. Käyttäytymisen mallit opitaan varhain ja 

elinympäristö tosiaan vaikuttaa siihen millainen järjestyksen taso on.  

 

                                                             
121 Kinnunen 2017, 140. 
122 Kinnunen 2017, 155. 
123 Saito 2007, 156. 
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Saiton kuvaa hyvillä esimerkeillä tilanteita, joissa siisteys tai epäjärjestys riippuvat myös 

näkökulmasta ja kontekstista; ruoassa itsessään ei ole mitään likaista, ellei se päädy vaatteille 

tai pöydälle, muta kuuluu majaan, jossa on maalattia, mutta ei keittiön lattialle, sotkuinen 

kodinhoitohuone on ok mutta pistää silmään, jos pyykit lojuvat olohuoneessa ja niin 

edelleen.124 Kulttuurisesti opittu järjestyksen käsite siis järkkyessään ärsyttää esteettistä 

silmäämme. Tietty siisteyden ja hygienian taso lienee normi ja sen tavoitteluun meidät on 

opetettu. Oman kodin haltuunoton kannalta juju on siinä, että saamme itse päättää miten 

paljon sitä tasoa tavoittelemme ja lopulta luoda ehkä omamme. Siisteys ja sotkuisuus voivat 

olla siis hyvin huomaamattomia, arkisia elementtejä. Toiminnoksi se muuttuu vasta kun oma 

havainnointikynnyksemme ylittyy. Olemme sisäistäneet siisteyden käsityksen niin, että 

kaikella on (tai tulisi olla) paikkansa. Omalla paikallaan ollessaan tavarat voivat olla sekaisinkin 

ilman, että se ärsyttää liikaa; ovathan ne kuitenkin siellä mihin kuuluvat.  

Siivoukseen liittyy järjestelemisen lisäksi oleellisesti myös tavaroista luopuminen, koska tilaa 

vaativat ihmisten lisäksi myös kasvava tavaramäärä. Koska kaikki ei aina mahdu tai ole 

tarpeellista, täytyy osasta esineitä myös luopua: 

”Jouduimme kyllä karsimaan tavaroita ja huonekaluja. Mutta kaikki tarpeellinen mahtui.” N2 

Muuttaminen antaa näin ollen mahdollisuuden myös esineiden ja tavaroiden arvottamiselle. 

Kuten luvun neljän lopussa jo sivusin, muuton yhteydessä pitää päättää mikä on tarpeellista 

ja mikä ei, millä on tunnearvoa ja minkä joutaa hävittämään: 

”Muutto on hyvä hetki miettiä mitä tavaroita vielä tarvitsee ja mitä ei. Muutto on myös 

uudistumisen aikaa. Nykyiset kalusteet eivät välttämättä sovi fyysisesti tai värimaailmaltaan 

uuteen asuntoon. Tarvitseeko kaikkia tavaroita, jotka ovat olleet vuosia kaapinpohjalla tai 

varastossa?” M1 

”Muutot ovat olleet aina hyviä paikkoja käydä läpi kaappeihin ja varastoon kertyneet tavarat 

ja laittaa tarpeettomat eteenpäin. Muutoin tätä ei oikein tule tehtyä, vaikka tavarapaljous 

alkaa ahdistaa.” N4 

                                                             
124 Saito 2007, 155. 
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”Ennen muuttoa myimme noin puolet huonekaluistamme, koska niille ei olisi ollut sopivaa 

paikkaa uudessa kodissa. Muutoin emme lopulta ehtineet käydä kaikkia tavaroita kovin 

tarkasti läpi/miettiä mitä säilyttäisi ja mitä ei, vaikka aluksi se oli tarkoitus.” N5 

”Muuton yhteydessä hukkasin osan minulle tarpeettomista huonekaluista pois.” N6 

”Suurin osa kalusteista oli jo hävitetty aikaisemmin, koska edellinen muutto oli isommasta 

pienempään.” M1  

”Olohuoneen kalusteet meni muutossa uusiksi, (sohva, tv-taso).” N4 

Muuton yhteydessä tulee siis heitettyä pois sellaista tavaraa mikä ei ole enää käytännöllistä 

uudessa kodissa tai ei muuten enää vastaa tarpeita. Nämä vaikuttaisivat olevan useimmiten 

huonekaluja. Tavaroiden hävittämisen taustalla voi olla myös tavaramäärän mukanaan tuoma 

ahdistus kuten yhdessä vastauksessa todettiin.  

Sen sijaan esineet, jotka valitaan säilytettäviksi ovat luonteeltaan erilaisia eikä niillä 

välttämättä ole samanlaista käytännön funktiota kuin huonekaluilla: 

”Kuljetan kaikki nämä vuodet mukanani tavaroita, jotka haluan pitää lähelläni missä tahansa. 

Se voi olla kynttilänjalka lapsuudenkodista tai joku astia, pöytäliina, kuva seinällä, jne. Eikä 

missään tapauksessa mitään arvokasta.” N1 

”Isäni 50-luvulla tekemä teräksinen jalkalamppu on kulkenut mukanani aina… ja äidiltä saatu 

ompelukone.” N2 

”Jouduin luopumaan kaikesta Suomessa enkä sittemmin ole kiintynyt tavaroihin samalla 

tavalla. Pyrin tähän tietoisesti, vaikka muutamat asiat ovatkin erityisen tärkeitä. 

Ensimmäisenä (ulkomaille) muuttaessani ripustin isoäitini ryijyn seinälle ja purin Arabian 

astiastoni laukuista.” N3 

”Muutoissa aina mukana on pysynyt isoksi kasvanut joulukaktus. Kukka on nyt noin 17 vuotta 

vanha. Kesäisin se pääsee aina parvekkeelle ulkoilemaan.” N4 

”Vuosien varrella minulle on kertynyt kaikenlaista pientä esinettä, joita kuljetan mukanani 

muuttaessani. Lähinnä ne ovat lahjaksi saamiani esineitä tai esineitä, joilla on tunnearvoa.” 

N6 
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Yuriko Saito tekee kirjassaan Everyday Aesthetics mielenkiintoisia huomioita koskien niitä 

ominaisuuksia ja arvostuksia, joita liitämme esineisiin ja materiaan. Hänen mukaansa 

”muutos tai vaihtelu itsessään on arvoneutraalia mutta arvioimme usein kokemuksemme 

muutoksista, joita materiaaliset kohteet käyvät läpi”125. Esimerkiksi sohva voi olla aivan 

käyttökelpoinen mutta iän myötä se on muuttunut nuhjuiseksi eikä siksi enää nauti 

arvostustamme. 

”Muuton yhteydessä ei kuitenkaan luovuta vain sellaisista esineistä, joiden kaikki mielekkäät 

merkitysyhteydet ovat kumoutuneet” sanoo Kinnunen ja jatkaa: ”joskus esineet ovat 

sietämättömän merkityksellisiä tai joskus merkityksellisiä esineitä on vain yksinkertaisesti 

liikaa.”126 

Tätä samaa kaavaa toteutetaan myös muita tavaroita arvioitaessa; millaiset ominaisuudet 

tekevät esineestä antiikkisen, miksi joku viini on arvostetumpaa kuin toinen ja niin edelleen. 

Myös kokijan kulttuurisella taustalla on merkitystä; siinä missä länsimaisessa ajattelussa 

virheetöntä ja käyttämättömän näköistä astiaa arvostetaan, pitää itämainen estetiikka 

suuremmassa arvossa kuppia, jossa on säröjä, lohkeamia ja ylipäätään ajan mukanaan tuomia 

muutoksia. Toisin sanoen, muutossa voimme helpommin hävittää sellaisia esineitä minkä 

arvostus on hiipunut, mikä ei enää täytä tehtäväänsä tai ei vetoa enää tunteisiimme. Voimme 

myös käyttää muuttamista ”tekosyynä” ei toivottujen esineiden (kuten vaikka Kinnusen 

mainitsemien hankalien muistoesineiden127) hävittämisessä. Tätä valikointia tapahtunee 

muuton motiivista riippumatta ja joskus se lienee lähes terapeuttista, etenkin jos 

tarkoituksena on unohtaa jotain. 

 

5.3 REMONTOINNILLA JA RAKENTAMISELLA KOHTI KODIN TUNTUA 
 

”Vaikka jokapäiväisessä kodintekemistyössä korostuu ylläpitämistyön ikuinen toisteisuus ja 

yksitoikkoisuus, niin erityisesti muuttovaiheessa korostuu kodin tekemisen uutta luova 

potentiaali”128.  Kodin haltuun ottaminenkin voi sisältää luovaa tekemistä ja remontoinnin 

                                                             
125 Saito 2007, 149. 
126 Kinnunen 2017, 119. 
127 Kinnunen 2017, 99. 
128 Kinnunen 2017, 182. 
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kautta ihminen voi luoda syvempää suhdetta kotiinsa. Koti ikään kuin tehdään konkreettisesti 

itse eikä se synny pelkästään tunnelmasta. 

”Uusi koti tuntui kodilta heti muuton jälkeen, olihan seinien sisällä tullut vietettyä jo 

rakentamisen aikana paljon aikaa.” M1 

Oman kodin rakentaminen voi myös lisätä tunnetta omasta päätäntävallasta. Vaikka itse 

osallistuisi ainoastaan talon tai asunnon suunnitteluun lisää se eittämättä merkittävästi kodin 

tunnun syntyä, koska toivottuja asioita on mahdollista lisätä kotiin jo tässä vaiheessa. 

Toisaalta jo valmiina olevat, yleisesti elämänlaatua parantaviksi koetut asiat, helpottanevat 

kotiutumista: 

”Kodin tuntu oli, kun sisällä oli maalattu kaikki, oli puhdasta ja valoisaa.” N2 

”WC/pesuhuone oli kuitenkin uusittu, mikä virkisti asunnon muuten nuhruista olemusta.” N4 

”Asunnossa laitettiin kaksi vuotta sitten uusiksi koko keittiö kodinkoneineen, sekä lattiat. 

Viihtyvyys lisääntyi 90%.” N4 

Uuden asunnon laittaminen ei tarvitse olla aina mikään suuri remontti. Pienemmässäkin 

mittakaavassa saa luotua tunteen, että voi itse vaikuttaa omaan viihtyvyyteensä ja luoda 

sellaisen asumisen tason kuin pystyy: 

”Koska (vuokranantaja) ei ottanut suurempaa kantaa lattioiden laittoon, vahasin ne itse. 

Matoilla sai sitten loput kauheudet peitettyä.” N4 

Yuriko Saiton mukaan ”vanhojen objektien ollessa kyseessä, me joko korjaamme ne tai 

heitämme pois”.129 Näin teemme koska arvostuksemme objektiin muuttuu ratkaisevasti. 

Meillä on kulttuurisesti ollut vahvana ajatus uutuuden paremmuudesta ja helposti sinänsä 

toimiva esine on voitu korjata uudella vain sen itseisarvon tähden. Kehitys lienee kuitenkin 

tällä hetkellä korjaamista suosivaan suuntaan, sillä monilla elämän osa-alueilla kestävän 

kehityksen malli valtaa alaa. Korjaaminen voi myös olla itseilmaisun muoto. 

Arvostuksemme siis vaihtelee paitsi kulttuurisen ympäristömme ja kasvatuksemme mukaan, 

myös henkilökohtaisten kokemustemme. Luulenkin, että nimenomaan se, miten itse 

tunnemme paikan tai esineen vaikuttaa kaikkein eniten sen arvostukseen. Monesti nimittäin 

                                                             
129 Saito 2007, 159. 
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juuri tunne jostain ohjaa toimintaamme ja ajatteluamme vaikkemme sitä välttämättä 

tiedostaisikaan. Se mikä remontoinnissa (ja siivoamisessakin) on mielenkiintoista, on se, että 

aina sitä ei ole pakko tehdä. Jonkin paikan ei ole pakko olla rikki, jotta sitä pitäisi remontoida. 

Remontointi voikin olla vapaaehtoista puuhastelua, jolla voi parantaa asuinolosuhteita, 

viihtyvyyttä, muuttaa asunnon ilmettä tai vain kuluttaa aikaa. Oleellista on, että tekemällä 

remonttia tutustutaan kotiin ja siihen tilaan, missä ollaan. Se taas saattaa tuottaa uusia 

ideoita ja näkökulmia ja antaa tilaa luovuudelle. Muuttamisen yhteydessä remontointi lisää 

kuulumisen tunnetta samoin kuin tilan siivoaminen ja omien tavaroiden sinne tuominen.  

Muuttaminen voi olla myös asioiden toistamista. Uusi koti on helposti vanhan toisinto ja 

huomaamattamme laitamme esineet ja huonekalut samoille paikoille kuin ennenkin. Vaikka 

uusisimme koko kaluston voi se silti muistuttaa vanhaa. Onko se tällöin kenties symboli 

jollekin tunteelle ja siirrämmekö affektiomme ns. ”puhtaalle pinnalle”? Tässä ajattelussa 

toistojen ja rutiinien vaikutus kuulumisen tunteelle on selkeä. Muuton yhteydessä ja omaa 

kotia muodostaessa ja remontoidessa saattaa käydä ilmi, että moni emotionaalinen asia 

näyttäytyykin meille materian muodossa. Toiston luominen voi olla myös tietoinen 

strategiavalinta. Silloin kun muuttamisen motiivi on negatiivinen voi olla helpompaa koettaa 

luoda kodin tuntua uuteen vanhan kodin kautta: 

”Halusin kuitenkin uudesta asunnosta jotenkin tehdä niin samanlaisen kuin entinen talomme 

sisustus oli. Eniten sen huomasi olohuoneessa, jossa huonekalut olivat aivan samassa 

järjestyksessä kuin vanhassa olohuoneessa.” N1 

”Kaiken piti olla yksi yhteen aivan lastenkin takia. Enkä siinä vaiheessa olisi halunnut ostaa 

mitään uutta, vaikka olisin voinutkin. Kaikki oli muistoja täynnä.” N1 

Myös remontoinnilla voidaan uusi koti tehdä muistuttamaan mahdollisimman paljon vanhaa, 

joten se ei suinkaan aina ole uudistamisen synonyymi. 
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6 PÄÄTÄNTÄ 
 

Asuminen, koti ja muuttaminen ovat merkittäviä asioita. On tärkeää ymmärtää, että kyseessä 

ei ole pelkästään yksilön hyvinvointi vaan koko yhteiskuntaa ja useita eri toimijoita koskeva 

asia. Anneli Junton mukaan ”asunnon valinta ei ole vain asuinrakennuksen valintaa” vaan 

”asunto valitaan kodiksi ja asuinalue kotipaikaksi.”130 

Muutettaessa ei siis valita vain asuinrakennusta vaan tavallaan kokonainen elämäntapa. 

Luodakseen toimivan ja viihtyisän ympäristön ja yhteisön, pitää muuttamisen ja kodin tunnun 

funktioita ymmärtää esimerkiksi niin kaupunkisuunnittelussa kuin arkkitehtuurissakin. Pelkän 

asuinrakennuksen valinta ei vielä tee kotia vaan se tulee aktiivisesti muuttamisen myötä. 

Muuttaminen voi olla muutakin kuin esineiden siirtämistä paikasta toiseen, sillä kuten 

tutkielmassani ilmeni, kuljetamme mukanamme myös perittyjä ja opittuja tapojamme olla 

maailmassa. Asioiden järjestys ja siisteys on meille kulttuurisidonnaista, samoin kuin niiden 

merkitykset. Kaikki tämä on osa sitä elämäntapaa mitä vaalimme tai luomme muutettaessa 

ja siitä vyyhdistä syntyy kodin tuntu. 

 

6.1 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Yhteenvetona sanoisin, että tutkielmani perusteella koti on turvaa ja rauhaa, valtaa päättää 

omista asioistaan ja toteuttaa itseään. Se syntyy perheenjäsenistä, tavaroista, lemmikeistä ja 

viherkasveista. Kodissa on paikka esineille, joilla on muistoarvoa ja niillä on tietty järjestys. 

Kuitenkin, tulkintani mukaan, kodin tuntu (ja koti ylipäätään) syntyy ennen kaikkea 

vuorovaikutuksesta.  

Ihminen on vuorovaikutuksessa paitsi toisten ihmisten ja ympäröivän yhteiskunnan, myös 

esineiden ja muistojen kanssa. Lisäksi ihmisen tapa olla sekä itsensä kanssa, että maailmassa, 

osana omaa todellisuuttaan, on sekin eräänlainen vuorovaikutussuhde.  

Vuorovaikutuksen lisäksi kodin tunnun syntymiselle tuntuu olevan paitsi tyypillistä, myös 

välttämätöntä, tietynlainen jatkumo, joka ilmenee juuri merkitysten kautta. Voimme 

                                                             
130 Juntto 2010, 295. 
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esimerkiksi vaihtaa koko kalustomme muuton yhteydessä mutta saatamme silti pyrkiä 

sisustuksessa entisen kaltaiseen järjestykseen. Tai toisinpäin, emme suostu hävittämään 

kulunutta ja huteraa piironkia koska se on kulkenut suvussa ja edustaa meille omaa 

kulttuurihistoriaamme. Tutkielmassani tuli ilmi parikin esimerkkiä tästä, mikä tukee myös 

olettamusta siitä, että vaikka muuttaisimme toiseen kulttuuriin, viemme sinne aina jotain 

menneestä. Se jokin voi olla toki myös toimintatapoja, asenteita ja ajatuksia. 

Kodin tuntu syntyy myös tietyssä määrin tilan haltuunotosta esimerkiksi siivoamalla tai 

remontoimalla, omasta päätäntävallasta ja ylipäätään siitä tunteesta minkä tämä kokonaisuus 

synnyttää. 

Kodin tunnun syntyminen muutettaessa uuteen kotiin vaikuttaisi siis olevan monimutkainen 

vyyhti menneisyyttä, nykyhetkeä ja tulevaa. Siihen liittyy ihmisen eletty elämä muistoineen, 

tapoineen ja traditioineen, sen hetkinen elämäntilanne kaikkine mahdollisuuksineen ja 

rajoitteineen, mutta yhtä lailla kodin tuntuun vaikuttaa tulevaisuus, sillä hyvän paikan 

löydettyämme toivomme, että saisimme olla siinä vielä pitkään ja että koti pysyisi sellaisena 

kuin se nyt koetaan. 

Koen, että onnistuin tutkielmassani vastaamaan päällimmäiseen tutkimuskysymykseen ja 

antamaan myös laajemmin tietoa vastaajien ajatuksista kotiin liittyen. Toteutus ja otanta 

olivat sopivia ja tarkoituksenmukaisia mutta toisaalta vastausaikataulu olisi saanut olla 

tiiviimpi. Tutkielman selkeä heikkous oli sen materiapainotteisessa otteessa; kysymysten 

joukossa olisi ollut hyvä olla enemmän perheeseen ja eri elämäntilanteisiin liittyviä 

kysymyksiä. Nytkin näitä asioita vastauksista löytyi mutta hieman piilotetusti, koska 

suurimmaksi osaksi perheen merkitys ilmeni kysymysten asettelun johdosta tavaroiden ja 

esineiden kautta.  

Tutkielma on aiheeltaan hyvin laaja. Ehkä se siksi olisi hyötynyt vielä rajaamisesta ja johonkin 

asiaan syvemmin paneutumisesta. Toisaalta se on tällaisenaan kattavampi ja kokonaisuutena 

paremmin hahmotettavissa. Tutkielmani kuitenkin vahvistaa aikaisemmin saatuja tuloksia 

etenkin sosiaalisen ulottuvuuden, esinesuhteen ja ympäristön merkityksestä ihmisen 

viihtyvyydelle ja kodin tunnun syntymiselle.  
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6.2 JATKOTUTKIMUSMAHDOLLISUUDET 
 

Muuttamista, kotia ja kodin tunnun syntyä voi tutkia useista näkökulmista ja useiden eri 

tieteenalojen voimin niin kuin tämäkin tutkielma on antanut ymmärtää. Myös tilaa ja paikkaa 

ja niiden merkityksiä ja ilmenemismuotoja on tutkittu, samoin kuin esinesuhteita. Näitä 

tämäkin tutkimus käsittelee vahvistaen aiempia näkemyksiä sosiaalisten suhteiden - samoin 

kuin esinesuhteiden – tärkeydestä kotiin kiintymisessä ja oman paikan löytymisessä.  

Eräs näkökulma jäi kuitenkin tässä tutkielmassa kokonaan käsittelemättä, eikä sitä huomioitu 

myöskään lähdekirjallisuudessa tai -aineistossa. Nimittäin mitä sitten tapahtuu, jos haluaa 

muuttaa mutta se ei onnistu? Tämä näkökulma olisi ollut erittäin mielenkiintoinen ja 

mielestäni se sopisikin oikein hyvin jatkotutkimuksen kohteeksi. Esimerkiksi edellä mainitusta 

voisi olla vaikka lapsiperhe, joka tarvitsee enemmän tilaa tai päinvastoin; lapset ovat 

muuttaneet ja halutaan pienempi asunto. Vanha asunto ei mene kaupaksi, joten uuttakaan ei 

voi ostaa. Mitä tapahtuu kodin tunnulle, joka on mahdollisesti mielikuvissa jo syntynyt 

toisaalle mutta käytännössä se ei pääse muodostumaan? Elääkö silloin kahden maailman 

välillä, kun vanha koti on ikään kuin taakka mutta uuttakaan ei ole? Kehittyykö esim. esineisiin 

tällöin negatiivisia tunnesiteitä, kun niistä haluaa muuton takia eroon mutta muuttoa ei ole 

näköpiirissä? Mitä näille esineille silloin tapahtuu, kun muuton hetki koittaa? 

Näkökulmaa, jossa halua olisi muuttaminen ei halusta huolimatta ole mahdollista, ei siis 

tutkielmassa tullut ilmi. Kysymysten asettelu oli sellainen, että muuton oletettiin tapahtuneen 

eikä kukaan vastaajakaan kirjoittanut sellaisesta kokemuksesta, jossa näin ei olisi käynyt.  

Toinen mahdollinen näkökulma jatkotutkimukselle voisi olla ristiriidat kuulumisen 

kulttuurissa ja tavassa olla osana ympäröivää yhteiskuntaa/yhteisöä. Kuulumisen kulttuuri 

kun voi olla kotona ihan toinen mitä se on ympäröivässä yhteiskunnassa. Tällaisia tilanteita 

syntynee esimerkiksi maahanmuuttajien kohdalla (vähemmistökulttuuri vs. valtakulttuuri) 

mutta yhtä hyvin myös opiskelemaan lähtevillä nuorilla, joiden vanhemmat ovat 

kouluttamattomia ja niin edelleen. Kaiken kaikkiaan, yhteiskunnan odotukset voivat olla usein 

sosiaalisia ja esktroverttejä suosivia, jolloin muuttamisen ristiriita voi syntyä yksilön 

persoonankin tasolla. Tällöin kotiin kuuluminen ja kodin merkitys korostunevat entisestään ja 

kodista voi tulla ikään kuin liioiteltu turvasatama, kun kodin ulkopuolella odotetaan 

toisenlaista käyttäytymistä kuin kotona.  
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Mainitsen tässä vain pari esimerkkiä, mitkä oman tutkielmani perusteella olisi johdettavissa. 

Edellä mainittujen mahdollisuuksien lisäksi uusia tutkimuspolkuja on varmasti vaikka kuinka 

paljon. 

 

6.3 LOPUKSI 
 

Tutkielmani kertoo kodin tunteen syntymisestä muuttamisen yhteydessä; siis sinänsä 

arkisesta tapahtumasta ihmisen elämässä. Muuttaminen tarjoaa mainion mahdollisuuden 

kurkistaa niin kaappeihimme kuin mieliimmekin ja arvioida suhdettamme maailmaan. Toivon, 

että tutkielma lisää myös yleisemmin ymmärrystä ns. näkymättömien asioiden – jollaista 

nimenomaan arki voi olla – merkitystä kohtaan. Tämän prosessin ”tuotteena” voi syntyä kodin 

tuntu ja kiintyminen omaksi koettuun paikkaan. Kodin tunnun synnyn merkitys uuteen 

paikkaan/kotiin muutettaessa onkin hyödyllinen ymmärtää esimerkiksi kaupunki- ja 

ympäristösuunnittelussa. Veera Kinnusen sanoin: 

Kuten niitystä tulee puutarha vasta ihmisen ja ympäristön kohtaamisessa, niin myös ihminen tekee 

tilasta kodin liittymällä siihen omine esineineen, tunteineen, historioineen, lemmikkeineen, 

merkityksineen, rutiineineen, käytäntöineen ja muistoineen.131 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
131 Kinnunen 2017, 183 
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LIITTEET 
 
LIITE 1. Kysely/kertomuslomake ohjeineen 

 

Mistä on kyse? 

 

Kulttuuriympäristön tutkimuksen (pääaineena taidekasvatus) pro gradu -tutkielmani aihe on 

kotiin kuulumisen tunne ja sen muodostuminen muutettaessa paikasta toiseen. 

Muuttaminen on toisaalta arkinen ja yleinen asia ja toisaalta askel uuteen. Se voi kokijalleen 

olla mullistava hetki riippuen elämäntilanteesta ja niistä syistä mitä muuttoon liittyy. 

Mielenkiintoista tutkimukseni kannalta onkin paitsi muuton motiivi, myös se mitä ihminen 

ottaa vanhasta mukaansa tai mitä hän jättää taakseen. Mitä nämä asiat ovat ja mistä ne 

kertovat? Muuttamisessa yhdistyvät lisäksi ihmisen sisäinen ja ulkoinen maailma, oma 

henkilökohtainen historia ja tausta, omat ja yhteiskunnan odotukset sekä sopeutuminen ja 

kuuluminen laajemmin yhteisöön/yhteiskuntaan.  

 

Graduni nivoutuu kulttuuriympäristön tutkimukseen niin ajallisten jatkumoidensa kuin 

aineettoman kulttuuriperinnönkin (tradition) kautta. Taidekasvatuksen näkökulma 

puolestaan korostunee niissä johtopäätöksissä, mitä tutkimus tuottaa ja sekä siinä 

pohdinnassa, millaisin taidekasvatuksellisin keinoin kuuluvuuden tunnetta voitaisiin lisätä 

yhteiskunnan tasolla. Lisäksi paikassa/kotona oleminen ja tekeminen ovat rakennusaineita 

kuulumisen tunteen ja paikkasuhteen syntymiselle. Taidekasvatukselle tämä voi olla yksi 

toiminnan päämääristä. 

 

Entä aineisto ja sen käsittely? 

 

Tutkimukseni on laadultaan kvalitatiivinen ja sen empiirinen osuus koostuu kertomuksista 

(mahdollisesti myös haastatteluista). Ne tulevat vain tämän tutkimuksen käyttöön ja itseni 

nähtäväksi. Sekä alkuperäiset kertomukset että nauhoitukset ja niistä tehtävät litteroinnit 

tulen säilyttämään googlen pilvipalvelussa tätä tarkoitusta varten luodussa kansiossa. 

Gradussani tulen käyttämään aineistoa niin, että vastaajan anonymiteetti ei vaarannu. 
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Tutkielman teoreettinen viitekehys syntyy lähdekirjallisuuden kanssa käytävästä 

vuoropuhelusta. 

Ohjeita kirjoittamiseen 

 

Kirjoita oheisiin kysymyksiin nojaten omista kokemuksistasi. Voit miettiä yhtä tiettyä muuttoa 

ja kotia elämäsi varrelta tai käsitellä kaikkia kokonaisuutena. Tällöin voit pitää kysymyksiä 

enemmän suuntaa antavina kuin vastata niihin täsmällisesti. Kertomuksen pituutta ei ole 

rajattu, voit kirjoittaa juuri sen verran kuin sinulla on sanottavaa.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Osio 1: 

 

 Kerro ensin vähän nykyisestä kodistasi, millainen ja minkälaisessa ympäristössä se 

sijaitsee? Kauanko olet asunut siellä? 

 

 Muistele muuttoasi sinne. Millaisesta paikasta ja asunnosta muutit? Millaisia asioita 

teit, että nykyinen asuntosi alkoi tuntumaan kodilta? Esimerkiksi säilytitkö tai hävititkö 

tavaroita, remontoitko uutta asuntoa tai hankitko uusia huonekaluja? 

 

 Mikä oli syy viimeisimpään muuttoosi? Miltä ajatus muuttamisesta tuntui? 

 

 Millaisia odotuksia ja toiveita sinulla oli nykyiseen asuntoon muutettaessa? Ovatko ne 

toteutuneet tai muuttuneet?  
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Osio 2: 

 

 Kuvaile muutamalla sanalla, mitä koti sinulle merkitsee. 

 

 Mitkä ovat mielestäsi sellaisia asioita, mitkä tekevät kodin? Mikä saa sinut tuntemaan 

olosi kotoisaksi ja kuulumaan juuri sinne, missä olet? Millaisista asioita se syntyy? 

(esineistä, ihmisistä, luonnosta, kaupungista, jne) 

 

 Mieti onko sinulla jotain esineitä, tapoja tai järjestyksiä mitä toistat/olet toistanut 

asunnosta toiseen? (esimerkiksi tietynlainen huonekalujen järjestys, värimaailma, 

koriste-esineiden paikka...) Jos on, niin millainen historia tai tarina näihin liittyy? Tai 

toisaalta jos ei ole, niin onko se tietoinen valinta? 

 

 Kuinka paljon mielestäsi ikä ja erilaiset elämäntilanteet vaikuttavat kodin tunnun 

syntyyn? 

 

 

Osio 3: 

 

 Millaisia muunlaisia kokemuksia sinulla muuttamisesta on? Montako kertaa olet 

muuttanut? 

 

 Onko jokin muutto ja uusi koti jäänyt erityisesti mieleesi? Miksi? 

 

 Arvioi lopuksi millainen merkitys lapsuudenkodillasi on mahdollisesti ollut kodin ja sen 

tunnun syntymiseen myöhemmin elämässäsi. 

 

-------------------------------KIITOS OSALLISTUMISESTASI! ---------------------------------- 

 

 


